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వసతవం
ఎ.క.రమనుజన గరు చపపన హసయక థ ఒకటుంద-

కబూల నుండ భరతదశనన చూసపయందుక వచచడట, అబు. ఓ పటటణంల వధవంబడ 
నడసూత  నడసూత,  వడ  ఒక  మఠయలమమ  దుకణం  ముందుకచచ  నలబడపయడ.  ఆ 
దుకణంల  నండగ  మఠయలు! కళుల  చదర  రంగులల,  వరవరు  ఆకరలల,  వరువరు  సైజలల 
అందంగ, ఆకరషణయంగ అమరచ ఉననయ! 

అబుక  భరతదశప  భషలవ  రవ.  హందల  ఒకట  రండ  ముకకలు  మతరం  ఎకకడ  వన 
ఉననడ-అంత.  మర,  మఠయలమ 
నరూరసుతననయ.  వటల  "చల 
బగుంటుందమ"  అనపంచల  ఉండంద  ఓ 
మఠయ.  గుండరంగ,  చకరలుగ,  చకకర 
చలలనటులనన  ఆ  మఠయన  చూస  అబు 
ఆగలకపయడ.  ఆ  దుకణదరు  దగగరక  వళల 
నలబడ, ఆ మఠయకస చతత చూపంచడ. 
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దుకణదరుక  అబు  'పరదశ'  అన  అరథం  అయంద.  'పరదశం  వడ  ఆ  మఠయ  పరు 
అడగుతుననడమ' అన అతననుకన, గటటగ చపపడ "ఖజ" అన. 

హందల  "ఖజ"  క  ఇంక  అరధం  కడ  ఉంద- “తనసయయ!"  అన.  దురదృషటం  కదద, 
అబుక  "ఖజ"  అంట  "  తనసయయ!"  అన  తలుసు!  అందుకన  వడ  వంటన  పయ, 

సంతషంగ  ఆ  మఠయలన  అననటన  తసుకన,  ఒకదన  తరవత  ఒకట  కడపర  మకకశడ! 

బగ తననక, 'ఇక చలల' అనుకన వడ వనుతరగ పతుంట, దుకణంవడ ఆప, డబుులు 
చలలంచమననడ. 

కన  దుకణదరు  ఏమంటుననద  చవ  చంచుకనన  అబుక  అరథం  కలదు!  దుకణంవడ 
ఏదద  అంటూపయడ  గన,  కడపనండన  సంతషంల  ఉనన  అబు  వటన  అసలు 
పటటంచుకలదు. ఇక వడన ఏమన పరయజనం లదన అరథమైన దుకణదరు పలసులక ఫరయదు 
చశడ. 

వళలచచ  అబును  పటుటకన  పలస  సటషన  క  తసుకపయరు.  అకకడ  పలసు  ఇనసపకటరు 
ఏమనన  అబుక  అరథంకక,  చదవలసంగ  నవవ  ముఖం  పటుటకన  నలబడడడ  తపపసత,  మరమ 
జవబవవలదు.  చవరక  వసగపయన  ఇనసపకటరు  తన  సంతంగ  శక  వయలన 
నశచయంచుకననడ. 'అబు  తల  నుననగ  గరగంచ,  తరుత  గుండక  పయంట  వయంచ, 

వడన గడద మద కరచబటట, మళతళలత నగర వధులల ఊరగంచలన, చటటనన అతకరమసత 
ఏమతుంద అలగైన అందరక తలసవసుతందన' ఆదశంచడయన. 

పలసులు ఆ శకను ఉతసహంగ అమలు పరచరు. ఊళల జనలంత గడద వంబడ నడసూత, 
గుమగూడ  వనదంగ  నవవత  అబుక  చల  సంతషం  అయంద.  ఆ  చరయన  ఇకకడ  గపప 
అవమనంగ  భవసతరన  కడ  వడక  అరథం  కలదు.  పైపచుచ,  తనన  భరతయులు  ఎంత 
ఉతసహంగ గరవంచర తలచుకన వడ పంగపయడ. 
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ఆ  తరువత  కననరజలక,  అబు  కబూలుక  తరగ  వళలన  తరవత,  అకకడ  వళుల  అడగరు 
వడన- 'భరతదశం ఎటల ఉననద?' అన. 

“ఆహ!  ఏం  చపపద?! అదుుతమైన  దశం,అద!  చల  ధనక  దశం,  నజంగ!  ఏ  వసుతవైన 
సర,  మనక  ఊరక  ఇచచసతరు  అకకడ!  మనం  ఏమ  చలలంచనకకరలదు!!  మనం  ఏదైన 
మఠయల  దుకణం  ముందు  నలబడ,  మనక  నచచన  మఠయలకస  చయయతత  చూపసత  చలు- 
“మక నచచననన తసుకన తనండ" అంటరు వళుు. ఆపైన మనం ఇషటముననటుల తనచుచ. ఇక 
అకకడ  పలసులు-  బజ  భజంతరలు  పటుటకన  వసతరు.  వళుు  మనక  చకకగ  తలపన  చస, 

తలక  హయర  డై  పటటసతరు.  అంతకదు,  మనలన  ఓ  మంచ  గడద  మద  కరచ  బటట,  పటటణం 
అంత  తపప  చూపసతరు  కడ.  -అద  ఒంటరగ  కదు!  చకకట  సంగతం  వయంచ 
సంగతబృందననకదనన  మనతబటుగ  పంపసతరు!  ఇదంత  ఉచతమ,  మనం  ఒకక  దమమడ 
కడ చలలంచలసన అవసరం లదు!! గపప దశం అద, నజంగ! చల మంచ పరజలు. అతథులన 
గరవంచదలగ  మనం  వళల  నుంచ  నరుచకవల!”  అననడ  అబు,  మనందరక  మనసూూరతగ 
ధనయవదలరపసూత! 

దనన  గురంచైన  మనం  అనుకన తరు  మన ఆలచనలన  బగ పరభవతం  చసుతంద.  అందుకన 
మనం  అనుకనవ  వసతవనక  దగగరగ  ఉంట  మంచద.  అలకక  మనం  బండరళలను 
కండలుగను,  కండలన  మటట  బడడలుగను  అనుకంట,  వటకమ  అవవదు-  ఎపపడ  ఒకసర 
మనమ నవవలపలయయ   పరమదం ఉననద. ఏమంటరు? 

ఈనల   ముఖచతరం,  పతకచతరం   చతరకరుడ  శర.వరంజనయులుగర  సృజనలు.  వరక 
ధనయవదలు. 

అభనందనలత, 

కతతపలల బృందం. 
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                               నత చందరక                4 వ భగం       

మూల రచన  : క.శ  . పరవసుత చననయసూర   సరళకరణ  : ఘడయరం వంకట నరయణ శరమ    

జరగన కథ  : లఘుపతనకం హరణయకడత సనహం కరుతుంద  . అపపడద అందుక ఒపపకదు--  కక-జంక- 

నకకల కథ చపపటం మదలడతుంద  . ఆ కథల కక- జంకలు సనహంగ ఉంటై  . జంకను తనలనుకనన నకక  
ఒకట  దనన  మురపంచ  , దనతబటు  ఇంటక  వసుతంద  . ఆలచన  లకండ  నకకను  నమమందన  జంకను  
తపపపడతూ  , కక దనక 'జరదగవం'అన ముసల గరదద కథ చబుతుంద  . ఇక చదవండ...

                    

 (గత సంచక తరువయ  ..) అపపడ నకక 

కకకస  కరకర  చూసూత-  "మదటసర 

చూసనపపడ  జంకక  నువవకడ 

కతతదనవ   . మర నక-  జంకక మధయ సనహం 
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రను రనూ ఎందుక బలపడతుననద  ? ఏమ 

అడడ లదు గనుక  , న నటక వచచనటుల నతులు 

వలలసుతననవ  . పండతులు  లనచట  , కంచం 
బుదధ  ఉననవడక  కడ  గరవం 

లభసుతంటుంద  . చటుల లన దశంల ఆముదప 

చటట  మహవృకం  కదూ  ? అలప  బుదధ  కలవరక 

వడ  తనవడ  , వడ  పరయవడ  ' అన 

ఎంచ  బుదధవతుంద  . మహతుమలక  ఈ 

లకమంత  కటుంబమ  . ఈ  జంక  నకంత 

బంధువ  నువవ  అంత  బంధువవ  , కద? 
ఈ  పరపంచం  ఉననంత  కలం  ఎవవరమూ 

ఉండబము  . అందరన  ఎపపడ  ఒకపపడ 
మంగందుక  యముడ  కచుకన 

కరుచననడ  . మనం  ఇకకడ  ఉనన 

సమయంల  అందరచతమంచవడ' 
అనపంచుకన  పవలగన  , ఇటలంట  కళుల 

బుదధ వలల లభం ఏంట  ?” అన తటటంద  .  
అపపడ  జంక  "ఈ  వదులట  ఎందుక? 

మనం  అందరం  కలసమలస  ఉందం.  మంచ 
మటలత సుఖంగ కలకపం చదదం. `వడక 
వడ  మతురడ;  వడ  శతురవ'  అన 
నయమలమ  ఉండవకద?  పరవరతన  వలలన 
ఎవరైన  మతురలు,  శతురవలు 
అవతూంటరు" అననద. 

ఆ  మటలు  వన  కక  "సర,  అలగ  కన" 

అన  ఊరుకననద.  తరువత  జంక,  కక, 

నకకలు  చల  సనహంగ  ఆ  అడవల  ఉంటూ 
వచచయ. 

ఇల కంతకలం గడచన తరవత ఒకరజన 
నకక జంకత  - “నను ఈ రజన ఒక పలనన 
చూశను.  దన  నండగ  పచచన  పంట 
ఉననద.  నువవ  నతర.  నక  ఆ  పలనన 
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చూపసతను"  అన  చపప,  తను  దగగరుండ  ఆ 
జంకను  వంటబటుటకనపయ,  ఆ 
పంటపలనన  చూపంచంద.  ఆ  నటనుండ 
జంక  పరతరజ  అకకడక  వళల  పంటను 
మయటం మదలుపటటంద. 

పలప  రతైు  ఒకరజన  దనన  చూస  "అర! 

ఈ  జంక  పరైు  మయ  మరగంద.  దనన 
పరణలత  వదలకడదు  అనుకన” , 

రహసయంగ  పలంల  వల  పనన,  ఇంటక 
వళలడ. 

అలవటు  కదద  మరనడ  అకకడక  వచచన 
జంక,  పలంలక  దగ  దగగన  ఆ  వలల 
చకకకననద. 

“అయయ!  వలల  చకకకననన!  ఏమ 

చయల?  యముడ  పశం  లంట  ఈ  వల 
నుండ  ననున  వడపంచ  దకకవవరు?  న 
నసతమైన  నకక  వసత  బగుండను-  ఇపపడ 
ననున  ఈ  ఆపదనుండ  అద  కపడగలదు 
కద!” అన అద వపయంద. 

అంతలన  అకకడక  చరుకనన  నకక  వలల 
చకకకనన  జంకను  చూస,  మనసుల  ఎంత 
సంతషపడ, "ఆహ! న పరయతనం ఇననళలక 
కద,  సఫలమైంద!  పలప  కప  ఇవళల  దనన 
చంపక  మనడ.  దన  రకతమంసలు 
అతుకకనన  ఎముకలు  నక  కవలసననన 
దరుకతయ,  ఈ  రజ  నక  నజంగ 
పండగ  రజ! ”  అనుకంటూ  జంక  దగగరక 
పయంద. 

ఆ  అమయకప  జంకమ  నకకను  చూస, 

ఇక  తనక భయంలదు  అనుకన, “నసతమ! 

వంటన  వచచ,  వల  కరక,  ననున  కపడ!" 

అననద. 

అపపడ  నకక  మలలగ  దనన  చర,  వలను 
దకగ  చూసూత-  "అయయ!  మతరమ!  ఈ 
వలను సననట నరలత చసనటులంద! మర ఈ 

6



క త త ప ల ల  ఫ బ ర వ ర   2010

రజ,  చూడగ  ఆదవరం.  ఆదవరంనడ 
పళలత  నరలన  ననటల  తకద?  ననున  తపపగ 
అనుకక,  ఈ  పన  ఒకకట  తపప,  వర  ఏ  పన 
చపపన  నను  తపపకండ  చసపడతను” 
అననద. 

ఇక  మలలగ  సయంతరం  అయయంద.  కక 
తన  సనహతుడైన  జంక  'ఇంక  ఇంటక 
చరుకలదమ?'  అన  చల  కంగరుపడ, 

అకకడ ఇకకడ వతుకతూ, చవరక ఆ పలం 
దగగరక  వచచ  చూసంద.  అకకడ  వలల 
చకకకనన  జంకను  కనుగన,  అద  కళలనళుల 
పటుటకన,  “మతరమ,  ఇదంట?”  అన 
అడగంద.  

“సనహతుడ మట వనకపవడం వలల కలగన 

ఫలతం  ఇద.  వనశకలం  వచచనపపడ 
మలుకర వళల  మటలు ఎందుక వంటం?” 

అన బధపడంద జంక. 

“మర ఆ నకక ఏద?” అన అడగంద కక. 

“న  మంసం  తనలన  ఇకకడ  ఎకకడ 
కచుకన ఉననద!" అన చపపంద జంక. 

అపపడ  కక  నను  ముంద  చపపను“ - 

అయన  న  మట  వనలదు  నువవ.  'నను 
ఇతరులక  కడ  చయను,  కబటట  వళూు 
నక కడ తలపటటరు' అన నమమటనక లదు. 
మంచవళలక  కడ  దుషుటల  వలల  కషటలు 
తలతుతతయ.  పయకలం  దపరంచన 
వళుు-  "దపం  ఆరపయనపపట  వసనను 
పలచరు;  అరుంధత  నకతరనన  చూడరు; 
సనహతుల  సలహలను  వనరు"-అన  పదదలు 
చబుతరు.  ఎదురుగ  ఉననపపడ  మతతగ 
మటలడ,  చటున  కడ  తలపటటవడ 
సనహతుడ కడ- పల మరుగున ఉనన వషప 
కండ లంటవడ. అటలంట వడత సనహనన 
తపపకండ వదలపటటల  అననద” . 

అపపడ  జంక  నటూటరచంద. 
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"మంచవళలత  సహవసం  వలల  ఎంత  మంచ 
జరుగుతుంద,  చడడవళలత  సహవసం  వలల 
అనన  నషటలూ  ఒనగూరుతయ-సందహం 
లదు.  ఆ  జతుతలమర  నకక  తన  పలుకలక 
మసపయను.  ఆ  దుషుటనక  'నలక  తప-

లన  వషం'  అన  తలుసుకలకపయన? ” 

అన అద వపయంద. 

అంతల  దూరంగ  నడచ  వసుతనన  పలం 
కపను చూసంద కక. "మతరమ! ఇపపడ 
తగన  ఉపయం  ఆలచంచకండ  ఆలసయం 
చయకడదు. అదగ, రతైు వచచసుతననడ, 

దుడడకరరను  చత  పటుటకన,  యముడలగన 
తసుతననడ  అతను.  నకక  ఉపయం 
తసతంద,  వను.  నువవ  ఊపర  బగపటట, 
కడపను  ఉబుంచ,  నలుగు  కళలనూ 
నలగంచ,  బరర  బగుసుకన,  చచచపయనటుల 
పడ ఉండ. నను నమద ఎకక, ముకకత న 
కళుు పడచుకన తనదన  మదర కరుచన 
ఉంటను.  ఆపైన  సమయం  చూసుకన  నను 
కసతను. నను కసన మరుకణం నువవ లచ 
పరప" అన చపపంద అద, జంకత.  

సరనన  జంక,  కక  చపపనటుల  పడ  ఉననద. 

అంతలన  పలప  కప  దన  దగగరక  వచచ 
చూశడ.  జంక  కదలక  మదలక  పడ 
ఉండటం  చూస,  అతను  ఆ  జంక  చచచందన 
నశచయంచుకననడ. అతను ఆ వలను 
తలగంచడ  లద,  కక  అరచంద-

వంటనతరుకనన  జంక  చటుకకన  లచ, 

పరుగతతంద. 

“అయయ  ! ఇదంత  మయలమర జంక! 

ననన మసగంచంద!!" అన పలప కప దన 
వంటపడ  పరుగతుతతూ,  తన  చతలన 
దుడడకరరను  దనపైక  వసరశడ.  'దైవ 
నరణయమ' అననటుల, ఆ దబు తగల, పదల 
మటున దకకనన నకక చచచంద. 
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చూడ,  నకక  ఏమ  ఆశంచుకన  అకకడ 
ఉననద,  చవరక  ఏం  జరగంద?  ఇతరులక 
కడ  తలపటటవళుల  తమ  చడపతరు.”  అన 
కక-జంకల  కథను  ముగంచంద 
హరణయకడ. 

ఆ  మటలు  వన  కక  లఘుపతనకం 
హరణయకడత-  "ఎందుక  ఇటలంట 
మటలు?  నత  సనహం  చయలన  వచచను. 
ననున  వరగ  అనుకక.  ననున  నను  తననంత 
మతరన న కడపమనన నండతుంద? న 
మనవన వను. చతరగరవడన ఆదరంచనటుల, న 
సనహంత  ననున  కడ  అనుగరహంచు.  న 
మంచతనమ  నను  ననున  ఇంతగ 
పరధయపడటటుల  చసుతననద.  నక  నమద 
దయ  కలగంత  వరక  ననున  వడచపను. 
నలంట మంచ వళలత సహచరయం చసన సుఖం 
దకకకపత  ఇక  న  య  జనమ  ఎందుక?” 

అననద. 

అపపడ  హరణయకడ-  “నువవ 
నలకడలన  దనవ.  ఎనన  వధలుగ  చూసన, 

చపలుడత  సనహం  చయకడనద. 

అంతకదు-  నువవ  మక  శతుర  పకంలన 
దనవ.  శతురవ  ఎంత  మంచవడైన  సర, 

వనత  సహవసం  కడదు.  కబటట,  నత 
నక  మైతర  సరపదు.  సధయంకనద  ఎననటక 
సధయంకదు;  సధయమయయద  ఎననటక 
అసధయం  కదు.  నటమద  బళూల,  నలమద 
నవలూ  నడసతయ?  అందన  ఫలలకసం 
ఎందుక  అరురలు  చసతవ?  నపన  చూసుక. 

మటటమధయహనం  అవతుననద.  కడప 
నంపకవటం  గూరచ  ఆలచంచుక.  ప, 

ప!" అననద. 

ఆ  మటలు  వన-  “న  సవభవం  ఏంట 
తలకండన  ఎందుక,  ఇంతలస  వగటు 
మటలు  మటలడతుననవ?  చవరగ 
చపతననను  వను.  ఈ  లకంల  ఉనన 
మంచవళలలకలల  మంచవడవ  నువవ. 
అలంట  నత  సనహం  చస,  చతరగరవడ 
మైతరలన  సుఖనన  చవ  చూశడ.  నను 
అదంత  గమనంచ,  నత  చలమక ై
మనసుపడడను.  న  పరరథన  వన  నువవ 
అంగకరంచవ,  సర.  లకపత  న  భగయం 
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ఇంత  అనుకన,  ఇకకడ  నరహరదక  చపటట  , 
పరణలు  వడసతను.  ఇద  న  నశచయం. 

చడడవడ  నరణయలను  మటట  కండలగ 
సులభంగ  పగలగటటవచుచ,  కన 
అతకంచటం  వలు  కదు.  బంగరు  కండల 
మదర, మంచవర లకణం దనక వయతరకంగ 
ఉంటుంద  -  (వర  నరణయలు  సులభంగ 
తయరవతయ,  కన  వటన  ఛదంచటం 
కషటం).  'కరగ  గుణం  వలల  అనన  లహలు, 
కరణం  వలల  జంతు-పక  సమూహలు, 
భయంవలల దురశవలల  మూరుులు– , 

దరశంచటంవలల  మంచవళుల  కలుసతరు'. 
అంతకదు,  'శుభరంగ  ఉండటం,  తయగం, 

శరయం,  సుఖ-దు:ఖలను  సమ  చతతంత 
సవకరంచటం,  దయ,  సనహం,  నజం 
పలకటం'-  అనవ  మంచ  హృదయంగలవర 
లకణలు'  అన  చబుతూంటరు.  ఈ 
గుణలనన  నక  నల  కనబడతుననయ. 

నలంట  వళుల  వరవరన  నను  కన,  వన 
ఎరుగను.  నవంటవనత  సనహం 
సంపదంచటం కంట మంచ పన వర ఏద లదు.

 న  కరకను  నరవరచ,  నత  సనహం  చసత 
చల సంతషపడతను. లకపత న అదృషటం 
ఇంత  అనుకంటను"  అననద  కక, 

హరణయకనత. (....మగలనద వచచ మసం.)

జక

ఎ ద ు గ ు ద ల!

రము: ననన! నువవ ఇంక పరుగుతుననవ?

ననన:  లదుర! కంత పదదయన తరవత ఎదుగుదల ఆగపతుంద.   అయన నకందుక వచచంద,  ఆ 
అనుమనం?

రము: మర న తల  రజ రజక  బయటక   వచచసతంద గద,  జటుటను దటుకన?!
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కందలు-నకక
రచన: పృథవ, 6 వ తరగత, పరకృత బడం, చననకతతపలల. 

ఒక  ఊరల  ఒక  రతైు  ఉండవడ.  ఊరక 
దూరంగ  ఆ  రతైుక  ఒక  చనన  పలం  ఉండద. 

అతను  అందుల  కరగయలు 
వసవడ.ఒకసర  రతైు  ఆకకరలు  వస, 

వట  చుటూట  ముళల  కంపలు  నటడ.  ఒక 
రజన  ఒక  కందలు  వచచ,  ఆకకరలు 
తననద.  రతైు  పదుదనన  వచచ  చూస  సరక, 

'పలంలక  ఏద  జంతువ  వచచ  మస 

పయంద'  అన  తలసంద-  కన  అద  ఏ 
జంతువ మతరం తలలదు. 

ఎలగైన  దనన  పటుటకవలనుకననడ 
రతైు. అందుకన కనన తరళును తచచ వల పనన 
పటటడ  పలంల.  కన  ఆ  రజ  రతర  చనల 
మసందుక  పయన  కందలు  ఆ  ఉరలను 
చూస,  "ఓహ!  ననున  పటుటకవడనక  వల 
పననడననమట,  రైతు!  నను 
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దరుకతన!?" అన వనకక వళలపయంద. 

రతైు  పరదుదన  ఉతసహంగ  పలనక  పయ 
చూసత,  ఉరుల  ఎకకడ  వసనవ  అకకడ  ఉననై. 
వటల  ఏమ  చకకకలదు!  దంత  అతన 
పటుటదల  పరగపయంద.  ఈసర  అతను  ఆ 
ఉరుల  కనబడకండ  వట  మద  గడడ  కపప 
పటటడ. 

ఆరజ  సయంతరం  ఎపపటలగ  రైతు 
పలంలక  వచచన  కందలు  "అహహహహ!  ఒకక 
రజత  రైతు  పనైపయంద,  చూడ!" 

అనుకన  సంతషంగ  గంతుతూ  పరుగులు 
తస- చవరక ఆ ఉచుచల చకకకననద. 

పరయతనం  చసన  కదద  దన  కళలచుటూట 
తరళుు  బగుసుతననయ  తపప,  అద  మతరం 
వలలంచ  తపపంచుకలకపయంద.  తలలవర 
వసూతననద.  రతరంత  పనుగులడన  కందలు 
ఇపపడ  భయంత  కదలైంద-  ఎంత 
పరయతనంచన  ఫలతం  సునన!  తలలవరసరక 
అద  పరతగ  అలసపయంద.  నసతణంగ, 

నశచలంగ, ఉండపయంద. 

కంత  సపటక  అటుగ  వళుతనన  నకక  ఒకట 

కనబడంద  దనక.  అంతకముందు 
అనకసరుల  ఆ  నకక  కందలును  తనందుక 
పరయతనంచ  భంగపడ  ఉననద-  దనన 
చూడగన  కందలుక  ఇపపడ  పరణం  లచ 
వచచనటలైంద.  అద  దనన  చూసముందుగన 
కందలు  అరచంద  ఉతసహంగ-  "నకక 
మమ!  నకక  మమ!  ఎకకడక, 

వళుతననవ?"అన.  ఏద  ఆలచంచుకంటూ, 

పరసరలను  గమనంచకండ  పతునన  నకక 
ఒకక  సర  ఆగ-  "ఏంర,  అలులడ!  మ 
సనహతుడ  పళుకన  వళుతననను"  అన 
బదులచచంద.  ఆపైన  అద  చుటూట  చూస, 

"నువవంట,  అటల  ఆ  గడడల  కళుు  పటుటకన 
కరుచననవ  కలసగ,  పనులమలవ?" 

అన అడగంద. 

"అయయ,  నకకమమ!  నక  గడడ 
కనబడతంద  తపప,  ఇకకడనన  ఈ  ఉరులు 
కనబడతుననటుల  లదు-  ఈ  తరళుల  కళుు 
పటట  పననండ  గంటలపటు  కరుచంట  కళల 
నపపలు పతయ. నను తపపసత, మ వళుు 
అందరూ  ఇపపటక  దనన  వడకన  అంతగ 
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చంగు చంగున గంతులు వసుతననరు. ఇకనైన 
నను  న  కళలనపపలు  పగటుటకకపత 
ఊరుకమననరు అందరూ. అందుకన, ననన 
రతరనుండ  ఈ  ఉరలలన  కళుు  పటుటకన 
కరుచననను" అననద కందలు. 

నకకక  ఆశ  పటటంద.  "ఒరయ, 

అలులడ!  నక  కడ  వపరతమైన  ఒళుు 
నపపలు,  కళు  నపపలు  ఉననయర!  ఈ 
తరళుత  అవ  పతయంటవ?"  అన 
అడగందద. 

"ఓ,  పకమ?  నపపలు,  కళుు-   అనన 
పతయ-  అయత  వటలకళుు  పటుటకన 
కనసం  పననండ  గంటలు  కరచవల- 

కదలకండ.  అద  నవలల  ఎకకడతుందల, 

నకక మమ!" అననద కందలు గడసుగ. 

"అయయ,  అటల  అనక  అలులడ,  నక 

తలదు-  ననంత  పటుటదల  గలదనన!  న 
తరవత  ఈతరళుు  ఇక  నవ"  అన  నకక 
కందలును  ఉచుచ  నుండ  తపపంచ,  వటన 
తన  కళుక  వసుకన  కరుచననద. 

తపపంచుకననద  ఆలసయం,  కందలు  అకకడ 
నుండ పరపయంద. 

ఇక  తలలవరుతూన  వచచ  చూసన  రైతుక 
తను పననన ఉరులల కలసగ కరుచనన నకక 
కనబడంద. "అర, ఇదమ, ఉరులల ఏ జంక, 

కందల  చకకకంటుందన  నననుకంట, 

ఈ  నకక  ఇకకడ  ఏంచసుతననటుల?  ఇదగన 
కయగూరలు  తన  మరగలదు  గద!"  అన, 

రతైు  ఓ  బలమైన  కరరను  తసుకచచ,  నకకను 
చతకబదడ! 

దంత  కందలుక  నకక  బధకడ 
తపపంద! 

జ క
జ వ   ర హ స య ం!

టచర: ఆకసజన లకండ మనష జవతమ లదు.  ఈ వయువను 1773 ల కనుగననరు. 

వదయరథ: మర 1773 క ముందంత మనుషులు ఎటల బతకరు సర?
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రైతు-భూతం
సకరణ: బ.మణకంఠ రడడ, 5 వతరగత, జవనంద ఇంగలష మడయం సూకల, ధరమవరం. 

అనగనగ..  ఒక  మరు  మూల  పలలల 
రంగనన  అన  ఒక  తలవైన  రతైు  ఉండవడ. 

తనకనన  కదదపట  పలంల  ఏ  కలంల  ఏ 
పంట  వసత  బగుంటుంద  చూసుకన  పంట 
వస,  మంచ  రబడన  ఆరజసూత  -  అల  జవనం 
కనసగసూతండవడ.  

ఒక  రజ  ఇంక  పదుద  పడవకన  లచ, 

నగల  భుజన  వసుకన,  ఎదుదలన  తలుకన 

పలందుకక  చయడనక  బయలుదరడ 
రంగనన  . పలం దునునతుండగ నగలక ఏద 
అడడ  తగలనటలైంద.  ఎదుదలు  ఆగపయయ. 

అపపడ  మడకక  ఏద  అడడం  వచచందన 
గరహంచన రంగనన, నగలన తపపంచ, అకకడ 
తరవవ  చూశడ.  ఒక  గజ  సస  దరకంద. 

దనన  అతను  అటూ  ఇటూ  తరపప  చూస, 

మలలగ సస మూత తశడ. 
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ఆశచరయం! మరుకణం ససలంచ దటటమైన 
పగ  మదలంైద.  చూసూతండగన  ఆ  పగల 
భూతం  ఒకట  తయరంైద:  "ఒరయ, 

మనష!  నువవ  సగు  చసుతనన  ఈ  భూమ 
నజనక  నద!  ఈ  భూమల  ఎంత  కలంగ 
నవసముంటుననను నను. కనుక ఈ భూమ 
నుండ  వచచ  పరత  పంట  నద!  అదంత  నక 
సంతం కవల!" అన అరచంద ఆ భూతం. 

నట  దగగర  కడ  భూతం  పలవటం 
రంగననకమ  సబబనపంచలదు. "నను  కడ 
చల  రజల  నుండ  ఈ  భూమన  సగు 
చసుతననను.  కనుక  ఈ  భూమ  నుంచ  వచచ 
ఆదయం అంత నద అవతుంద" అననడ 
అతను ధరైయం కడగటుటకన. 

"నను  చల  రజల  నుండ  ఈ  భూమ 
లపల  ఉననను.  కనుక  ఈ  భూమ  లపల 
పండ  పంట  అంత  నద!"  అననద  భూతం 
పటుట వడకండ. 

చటుకకన ఉపయం తటటన రంగనన  "సర, 

అయత.  అలగ  కనవవ.  ఇపపడ  నను 
నలను  దుకక,  పంట  వసతను.  దనక  నరు 

కటట,  ఎరువ  వస  బధయత  నద.  కపల  పన 
నద.  పంట  తయరయయక,  ఆ  పంటల 
భూమ  లపల  భగం  మతతం  నద-  భూమ 
పైభగం మతరం నద! సరన?" అననడ. 

భూతం  ఒపపకననద.  రంగనన  సంతష 
పడ,  పలం  సగుచస,  అందుల  వర 
నటడ.  సమయనక  నళుు  కటట,  కలుప 
తస,  దనన  జగరతతగ  సంరకంచడ.  మడ 
చకకగ  పరగంద.  వర  కంకలనండ  ధనయం 
తయరైంద.  ధనయం  పకవనక  వచచక, 

రంగనన  ఇక  కతలు  మదలుపటటడ.  తర 
కతలు  పరతయయ  సమయనక  భూతం  వచచ 
కరుచననద:  "ఏం,  రంగనన!  న  భగం 
నక ఇచచయ !" అననద. 

"ఓ,  అలగ!  అదగ,  పంటల  లపల 
భగం  మతతనన  అలగ  నలప  ఉంచను 
నకసం. న మట పరకరం పైభగనన మతరమ 
నను  తసుకననను.  న  వటను  నువవ 
ఎపపడంట  అపపడ  తసుకళలచుచ"  అననడ 
రంగనన. 

లపల  అంత  తవవ  చూసత  వరుల,  మటట 
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గడడలు  తపప  ఏమ  దరకలదు  భూతనక. 

దనక  చల  కపం  వచచ, "రంగనన,  నువవ 
ననున మసం చశవ!" అననద. 

"న  మసం  ఏముందమమ,  నువవద 
అడగవ అద కద నను ఇచచంద?" అననడ 
రంగనన. 

"సర  అయత.  ఈసర  పంటల  పభైగం 
నద,  లపల  భగం  నద-  సరన?"  అననద 
భూతం. 

"సర"  అన  ఒపపకనన  రంగనన,  బగ 
ఆలచంచ, ఈసర వరుశనగ సగు చయలన 
నశచయంచుకననడ. దుకక దునన, ఎరువ 
వస,  వతతనలు  వతత,  పంటక  కపల  కస, 

కంటక  రపపల  దనన  సంరకంచుకంటూ 
వచచడ.  తర  పంటచతకచచ  సమయనక 
భూతం  రన  వచచంద:  "ఏమ,  రంగనన! 
పంట తయరైనటులంద!" అననద. 

"అవను తలల, ఇక చతకచచనటల. ఈసర 
మన ఒపపందం పరకరం పంటల పభైగం అంత 
నద  కద,  న  భగం  నువవ  తసుకళుు" 
అననడ  రంగనన,  నల  లపల  ఉనన  వరుశనగ 

కయలు  పకకంటూ.  ఎంత  వతుకకనన 
పంట పై భగంల పనక వచచద ఏమ దరకలదు 
భూతనక. 

ఏం  చయల  దకకతచక,  అద  "ఒర, 

రంగనన  మళు  మసం  చశవ  గదర!" 

అననద. 

"ననమ  చయయలదు  గద  తలల,  నువవద 
కరత  నను దనన  కద, ఇచచను?" అననడ 
రంగనన. 

"అయత  ఈసర  పంటల  పైభగమూ, 

కరందభగమూ  రండ  నక  కవల"  అననద 
భూతం. 

"అదటల  కదురుతుంద  తలల,  ననూ 
బరతకల గద!" అననడ రంగనన. 

"అయత  మధయభగం  నువవ  తసుక, 

పరలదు!"  అననద  భూతం 
దయచూపసుతననటుల. 

ఈసర  రంగనన  చరక  పంట  వశడ. 

పంట  చతకంద  సమయనక  హజరైన 
భూతనక  చరక  మదళూు,  ఆకలూ  తపప 
వర  ఏమ  దరకలదు.  రంగనన  తన  వటకరంద 
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చరక గడలనన బళులక ఎతతడ. 

"ఇదగ,  ఈసర  పంటల  మధయభగం 
నద, చవరుల నవ- సరన?" అననద భూతం. 

"తలల,  మూడ  సరులగ  చూసుతననను- 
ఒకకసర  ఒకకలగ  మటలడతుననవ. 

ఈసర  చవరద-  చబుతుననను.  ఇకపైన 
పంట  మతతమూ  నద.  నదంటూ  ఏమ 
ఉండదు.  అల  అయతన,  ఈ  సర  నను  ఏ 
పంటైన  వసద.  చపప  మర.  ఇంక  తనవ 
తరలద?"  అననడ  రంగనన,  కంచం 
గటటగన. 

"సరల,  ఈ  ఒకకసరక  నక  పంటల 
మధయభగం  ఇచచయ.  ఆపైన  ఎపపడ  న 
జలక  రను.  ఈ  పలనన  వదల  పతను-
సరన?" అననద భూతం. 

ఈసర  రంగనన  జనన  వతతడ.  జనన 
కంకలు  నండబర,  ముతయలలంట  జననలు 
తయరవవగన  భూతం  మళు  హజరైంద. 

అయత ఈసర దనక చపప మతరం దకకంద! 

రంగనన  జననలన  అననటన  బసతలకతత  బళుల 
ఇంటక తలడ.  

"అబు  ఈ  రంగనన  చల  తలవైనవడ" 

అనుకనన  భూతం,  తన  మట 
నలుపకనందుక  గను  ఆ  పలం  వడచపటట 
పయంద.  వముకతడైన  రంగనన,  హయగ 
పంటలు  మరచ  మరచ  తన  ఇషటం  కదద 
పండంచుకంటూ,  నలను  భదరంగ 
కపడకననడ. 
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 దబుక రండ 
 రచన: M.ఓబుళమమ,, 10 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 
 
ఒక  అడవల  కందలు  జంట  ఒకట 

నవససూత  ఉండద.  వటక  బగ  దు:ఖంగ 
ఉంటుననద  ఈమధయ.  ఏమంట  వటక  ఆ 
అడవల  బరతుక  దనదన  గండం 
అయపయంద. 

అందుక  కరణం,  ఆ  అడవ  అంతటక 
బలశల  అయన  పదదపల.  అద  చనన 
జంతువలననంటన  వచకణ  రహతంగ 

చంపతూ  వండద.  దంత  అడవలఉండ 
చనన-చతక  జంతువలనన  పరణలు 
అరచతల పటుటకన బరతకలస వసుతననద. 

ఒకనడ  కందళల  జంట  ఆహరం  కసం 
నలల  దుంపలను  తరవవకంటుననద. 

అంతల  అకకడక  ఓ  ముళల  పంద  వచచంద. 

కందళుు  తరవవకనన  దుంపలన  అద 
తనయటం మదలుపటటంద! ఆ ముళు పంద 

18



క త త ప ల ల  ఫ బ ర వ ర   2010

వర  అడవ  నుండ  వచచనటులంద-  తన  వడ 
ముళును  వచుచకన,  కందళలను  బదరసూత, 
అవ  తరవవకనన  దుంపలను  తనసతంద 
నబురంగ! 

"ఇద  అనయయం,  ముళు  పంద!  ఎకకడ 
నుంచవచచ,  మ  కషటంత  తవవకనన 
దుంపలు  తంటుననవంట,  దరజనయంగ?" 

అననయ  కందళుు.  ముళల  పంద  ముళును 
నకక  బడచుకన.  "దరజనయం  అంటూ  పదద 
పదద  మటలు  మటలడత  ముళుత  పడచ 
చంపసతను, జగరతత!" అంద. 

ఇల  కందళుు  సంపదంచన  ఆహరనన 
ముళు  పంద  తనసూతన  ఉంద.  అసల  పదదపల 
భయంత  దనదన  గండంగ  బరతుక 
సగసుతండగ,  దనక  తడ  ముళు  పంద 
దపరంచటంత  ఆ  కందళల  జంట  ఆహరనక 
మడవలస వచచంద. 

'ఎలగైన  ముళలపంద  పడను 
వదలంచుకకపత  వలయటటుల  లదు'అన 
కందళుల  అవకశం  కసం  ఎదురు 
చూడసగయ.  ఒక  రజన  కందళుు 

అడవల  పతుంట,  పదమటున  వనన 
పదదపల ఠపలున వట మదక దూకంద! 

"ఈ  రజత  భూమ  మద  నూకలు 
చలలయ"  అనుకన,  భయంత 
వణకపయయ,  కందళుు.  అద  చూస, 

పదద  పల-  "భయపడకండ  కందళూు, 
ననపపడ  మమమలన  చంపను.  అడడమైన 
జంతువలనూ  ఎకకవగ  చంప  తనటం  చత, 

నక  అజరత  రగం  పటుటకననద.  న  ఆరగయం 
బగు  పడందుక  సరైన  మరగం  ఏదైన 
సూచంచరంట,  ఈసరక  మమమలన 
వదలసతను" అననద. 

కందళుక  పరణం  లచవచచనటలైంద.  అవ 
ఒకదన  ముఖం  ఒకట  చూసుకననయ. 

వటల  ఒకట  ముందుక  వచచ, "మ  అజరత 
రగం  తగగటనక,  నక  తలస  ఒక  చకకన 
మరగం  వంద.  అదమటంట,  ముళల  పంద 
మంసనన-  దన  ముళుత  సహ- 

మంగయటం.  మరుగన  ఆ  పన  చశరంట, 

కణలల  మక  ఇక  రగమంటూ  ఉండదు" 
అననద,  ఉతసహంగ.  పదదపల 

19



క త త ప ల ల  ఫ బ ర వ ర   2010

సంతషపడంద,  కన  వంటన  దనక  ఓ 
అనుమనం  వచచంద: "ఈ  అడవల  ముళు 
పందులు  లవకద,  మరలగ?"  అన 
అడగందద. 

"లకపవటం  ఏంట?  మ  అనుమత 
లకండన  ఎకకడ  నుండ  ఒక  ముళు  పంద 
వచచ  ఇకకడ  తషఠవసంద-ఏనడ!"  అన 
చపపయకందళుల  రండ.  "ఓహ, 

అటలగ?  అయత  ఆ  ముళలపందన  తకణం 
చంపస  తంటను.  ముందు  అద  ఎకకడంద 
చూపంచండ" అన గరజంచంద పదదపల. 

ముళలపంద  తరగ  చటుక  పదదపలన 
తసుకన  పయయ  కందళుు.  అపయనన 
గరహంచన  ముళుపంద  ఆతమరకణగ  ముళును 

నకకబడచంద. 

"నువవం  చసన  ననుండ  తపపంచుక 
పలవ!" అన, పదదపల దనన ముళుత సహ 
నట పటుటకననద! పల నట పడడ ముళుపంద 
ఇక  తపపంచుకలక,  చచచపయంద.  కన 
దన  ముళుు  పల  గంతుల  కతుతలలగ 
గుచుచకననయ.  ఇక  దనన  పరతగ 
మంగలక,  కకకలక  గందరగళపడన  పల, 

ఆ ముళుబధక చచచంద. 

ఒక  దబుక  ముళుపందన,  పలన  కడ 
మటుటబటటన  కందళుు  అడవలన 
జంతువలననటన కపడన హరలైనయ! 

20

ఒక అబ ద ధం  జక 

రము: వయయ అబదధలడయన ఓ పళల చయమననరు.  కన నను చూడ ఒకక అబదధం మతరమ 
చపపస పళల చసుకననను. 

సము: ఇంతక ఏమన అబదధమడవ? ఉదయగం ఉందన? 

రము:  కదు.  ఇంతక ముందు నక పళల కలదన!
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సంహం-యువరణ
జనపద కథలు అనకం మన ఇళుల ఉంటై, అమమమమల దగగర, తయయయల దగగర దకకన. అల  
దకకనన  కధనకదనన బయటక లగ అకరరూపం ఇచచంద, భరగవ. 

సకరణ: K.భరగవ, 6 వతరగత, టంబకటబడ, చననకతతపలల. 

కనన  వందల  సంవతసరల  కరతం  మగల 
చకరవరత అన రజ ఉండవడ. రజయనన చల 
బగ  పరపలంచవడ  ఆయన.  ఆయనంట 
పరజలక  అభమనం.  ఆయన  ఎపపడ 
ధరమనన  పటంచవడ.  కన  ఆయనక 
ఒకకట  బధ-  తన  తరవత  రజయనన  పలంచ 
వరసుల లరన. 

ఒకరజ  ఆయన  ఎకకన  రథం  పటుట  తపప, 
దర  పరకకన  పతునన  కకకల  కటుంబం 
మదుగ  పయంద.  ఎంత  పరయతనంచన 
రథనన ఆపటం రజ వలల కలదు. పపం, ఆ 
కకకలనన రథం కరంద పడ, చచచపయయ. 

రజ కరందక దగ చూస సరక, వటల ఒకక 
కకక  పలల  మతరం  బరతక  ఉననద.  ముదుదగ 
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ఉనన  ఆ  కకక  పలలను  చూసత  రజక  జల 
వసంద.  ఆయన  ఆ  కకకపలలను  ఇంటక 
తసుకన పయడ. 

రజయంలన  వళలవరక  ఆ  కకక  నచచలదు. 
ముఖయంగ  మంతర,  మంతర  భరయలక  ఆ 
కకకను  చూసత  అసహయంగ  ఉండద. 

రజగరు  దనన  ముదుద  చసనపపడలల 
వళుదదరూ  ఉడకకనవళుు.  చవరక 
ఒకరజన  మంతర  కకకపలల  తకమద  ఉనన 
మచచను  రజక  చూపడతూ- 

"మహరజ!  ఈ  కకక  చల  దురదృషటప 
కకక.  ఏ కకకకైత  తక  దగగర  ఇలంట  మచచ 
ఉంటుంద  ఆ  కకకవలల  యజమనక  కడ 
వటలులతుంద. కబటట  ఈ కకకను  ఎలగైన 
వదలంచుకండ" అననడ. 

కన  ముదుదగ  ఉనన  కకకపలలను  చూసత 
రజక దనన వదల బుదధకలదు. "చూడండ 
మంతర  వరయ!  ఈ  కకక  ఎకకడ  అడవల 
ఉండవలసనద,  తన  అదృషటం  కదద  రజ 
మహలులక  రగలగంద.  ఇంత 
అదృషటవంతురలైన  కకక  వలల  ఎవరకైన  నషటం 

కలుగుతుందంట  నక  నమమ 
బుదధకవటంలదు.  దనన  మనతట 
ఉంచుకన,  ఏమమ  నషటలు  వసతయ 
చూదదం!"  అననడ  రజ.  మంతర  ఏమ 
అనలక  ఊరుకననడ,  కన  ఆ కకక  పలలను 
చూసనపపడలల అతనక చకకగ ఉండద. 

ఒకరజ మంతర రచకరయలల మునగ ఉనన 
సమయంల ఆయన గదలక ఒక తరచు పము 
దూరంద.  మంతర  దనన  గమనంచలదు.  పన 
ముగంచుకన  తన  గదలక  వళుబయన 
మంతరక  కకక  అడడ  వచచంద.  మంతర  దనన 
ఎంత తటటన, భయపటటన అద అతన కళలను 
చుటుటకన  'కయ  కయ  '  అంటుననద తపప, 
అతనన  లనక  పనవవలదు.  పన  తందరల 
ఉనన  మంతర  కకకను  తనన  లనక  అడగు 
పటటగన, 'బుస'మంటూ  తరచుపము  పడగ 
వపప  కనబడడద.  అంతల  కకక  పలల  అతనన 
దటుకన వచచ పముపైన పడంద. చలసప 
యుదధం  చస, చవరక ఆ పమును చంపసంద 
కకక. 

అటుపైన  మంతరక  కడ  ఆ  కకక  పటల 
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ఆదరం  కలగంద.  కరమంగ  అద  పదదదై, 

రజక  మంతరక  చల  వశవసపతరంగ 
తయరంైద. 

ఆ  సమయంల  రజయనక  ఒక  ఋష  వచచ, 
రజగరన  సందరశంచడ.  ఆ  సమయంల 
కకక  రజ  పరకకన  కరచన  ఉననద.  దనన 
చూసన ఋష కంచం సప కళుు మూసుకన, 

ధయనంచ, "రజ! ఇద నజనక కకక కదు. 
చందరహస  మహరజ  కమరత  ఈమ. 

సదచర మహరష శపం వలల ఈమక ఈ రూప 
వచచంద.  ఈమ  పపం  నటత  నశంచంద. 

తవరల  ఈమక  తన  పరవరూపం  రగలదు. 
అయత  ఈమ  మనషగ  మరలంట  కకలు 
దూరన  కరడవల  ఉనన  'అమృతవలల' 
మూలకను  తచచ,  దన  రసనన  పయవలస 
ఉంటుంద.  ఏ  మహవరుడ  ఆ  పన  చసతడ 
అతడ  ఈమక  భరత,ై  మ  తదుపర  ఈ  రజయ 
సంహసననన  అధషటంచగలడ"  అన  చపప, 
వళుపయడ. 

రజగరు  ఆశచరయ  పయరు.  తన 
ఇంటల  చరన  కకక  నజనక  'చందరహస 

మహరజ  కమరత'  అన  తలస  ఆయనక 
చల  సంతషం  కలగంద.  అయత 
'అమృతవలల'న తగల  వరుడవరు? మ  పటటన 
చపటటగల  యధుడవవడ?'అన  ఆయన 
రజయం అంతట దండర వయంచడ.  

అనక  దశలనుండ  గపప  గపప  యధులు 
వచచ  పరయతనంచరు  గన  కకలు  దూరన 
కరడవలక  వళల  అమృతవలలన  ఎవవరూ 
తలకపయరు.  చలమంద  జడ 
తలకండ పయరుకడ. 

చవరక సంహపర రజయం నుండ వకరముడ 
అన  సమనయ  వయకత  ఒకడ  వచచ  తనూ 
పరయతనసతనన  రజను  అడగడ.  "గపప 
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గపప  యువరజల  అమృతవలలన  కనుకకలక 
పయరు.  సమనయ  వయకతవ,  నవలల 
ఏమతుంద?" అననడ రజ. 

"మహరజ!  ఇననళులగ  పరయతనంచన 
వరయధులందరూ  తమ  ధరైయ  సహసలప ై
ఆధరపడడరు.  నను  న  ధైరయనన,  శరయనన 
ఎలగూ  పరయగసతను.  అయత  నకనన 
నజమైన  శకతలు  కరుణ,  జల.  అవ  నక 
వజయం  కలగసతయన  న  వశవసం" 

అననడ  వకరముడ,  కకలు  దూరన 
కరడవక బయలుదరుతూ. 

అడవల  పరవశంచగన  అతనక  ఒక  సంహం 
ఎదురైంద.  దనక  ఒళలంత  కరుపలు 
ఉననయ.  "నువవ  అమృతవలల  కసం 
వచచవన నక తలుసు. అయత ఈ అడవల 
మూలక  ఒకకరక  మతరమ  సరపయటంత 
ఉననద.  న శరరం  చూసుతననవ  కద,  పళుు 
పడ  నశనమతుననద.  నను  బగుపడలంట 
ఆ  మూలక  నక  అవసరం.  కన  అద  నక 
అందదు.  నువవ  చటటకక  దనన  కస 
ఇచచవంట,  నక  మలు  చసనవడవతవ" 

అననదద వకరముడత. 

"మర  నను  వచచంద  దనకసమ  కద, 

నక  కస  ఇచచసత,  మర  రకమరకల?" 

అననడ  వకరముడ.  "అద  సమసయ.  న 
ముందు  వచచనవళలంత  ననున  మసం  చస 
మూలకను  ఎతుతకళల  పయందుక 
పరయతనంచరు.  నువవ  అలగ  చసతవ?" 

అననద సంహం, కళలనళు పరయంతమతూ. 

దనన  చూసన  వకరముడక  జల  వసంద. 

"నక  కవలసన  మూలకను  మళు 
వతుకకంటనుల.  ముందు  న  కషటనన 
తరుసతను. మూలక ఎకకడంద చూపంచు" 
అననడతను  సంహంత.  "  మూలకను 
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చూసన తరువత ననున మసం చయయవ గద! 

మసం  చసన  వళుక  మూలక  పన 
చయయదు!"  అననద  సంహం.  

 "మూలక  నకసమ"  అన  వకరముడ 
పరమణం  చసన  మదట,  అద  వకరముడన 
వంటబటుటకన  కరడవ  లపలక 
తసుకపయంద. 

అకకడ అమృతవలల మల మల మరుసూత ఒక 
చటుటపైన  కనపంచంద.  అయత  అ  చటుట 
మదటల  అనక  పములూ,  తళూు  కపపలు 
కపపలుగ పడ ఉననయ! వకరముడ చతులు 
మడచ  "ఈ  సంహం  కషటనన  నవరంచటం 
కసం  నను  ఈ  మూలకను  తసుక 
రబతుననను. న భవన నజమైత, ఈ వష 
జంతువలు  నననమ  చయకండ  గక"  అన 
పరరథంచ,  ధరైయంగ  చటుట  ఎకకటం  మదలు 
పటటడ.  ఆశచరయం!  పములు-తళుు  అతనన 
ఏమ చయలదు! 

చటటకకన  వకరముడ  మూలకను  కసుకన 
కరందకచచ, దనన  నలగగటట, రసనన సంహం 
శరరం  అంతట  పసడ.  "అయయ!  నక 

కవలసన  మూలకను  నకసమ  వడసతవ?" 

అన సంహం బధ పడతూన ఒళలంత ఆ రసనన 
రయంచుకననద.  మరుకణంల  దన 
కరుపలననపయ,  ఒక  దవయ  రూపం 
ఏరపడంద.  "వకరమ,  నజంగ  జల, 

దయగల  వయకతలకసమ  నను  ఇననళూు 
ఎదురు  చూసుతననను.  నక  కనపంచంద 
అసలు  అమృతవలల  కదు-  నను  కలపంచన 
భరంత  అదంత.  ఇదగ,  నక  అవసరమైన 
మూలక,  నన  నక  ఇసుతననను.  దనత 
రకమరక పరవరూపం వసుతంద. వళుు. న 
కరుణత రజయనక సరైన దశ నరదశం చయయ" 
అన,  ఆ  దవయసంహం  వకరమునక 
అమృతవలలనచచ మయమైంద. 

వకరముడ ఆ మూలకను తచచ రయగన, 

కకకకసత  అందమైన  యువరణగ 
మరపయంద.  రజగరు  ఆమను 
వకరముడక  ఇచచ  వైభవంగ  వవహం  చశరు  . 
అందరూ చల సంతషంచరు. కలకరమంల 
వకరముడ  రజై,  రజయమంతట  దయ 
ధరమలన పంపందంపజశడ.
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నయయ-పడ-వణ-కటట
సకరణ: జ. పషప, 8 వతరగత, పరకృత బడ, చననకతతపలల. 

ఒక  ఊరల  ఒక  భరయ-భరత  ఉండవళుు. 
వళుు చల మంచవళుు. ఒకరనకరు చల 
బగ  చూసుకనవళుల.  ఇదదరూ  ముచచటగ 
ఒకరకకరు  ముదుద  పరుల  పటుటకననరు. 
భరతక  భరయ  చస  శనగవతతనల  పడ  అంట 
చల  ఇషటం.  అందుకన  అతను  భరయను 
ముదుదగ  'పడ!'  అన  పలుచుకనవడ. 

భరయక  భరత  కచ  నయయంట  చల  ఇషటం. 

అందుకన ఆమ భరతను ముదుదగ 'నయయ' అన 
పలచద.  ఇక,  వళుక  రండ  ఎదుదలు 
ఉండవ.  వటక  కడ  ముదుద  పరుల 
పటుటకననరు  వళుల.  ఒక  దన  పరు  వణ. 

ఇంక  దన  పరు  కటట.  అల  నయయ,  పడ, 

వణ,  కటట-  అందరూ  కలస  సుఖంగ 
బరతుకతూ ఉండవళుు. 

అతథ  అభయగతులు  ఎవరయన  వళల 
ఇంటక  వసత,  వళుక  అననం  పటటకండ 
పంపంచవళుల కదు పడ-నయయలు. ఒకరజ 
మధయహనం  భజన  సమయనక,  నయయ 
పలం  దునునతూ ఉంట  ,  ఒకవైప  నుండ ఒక 
సవమ గస బసుకంటూ వచచడకకడక. 

"ఏంట  సవమ!  అలసపయనటుటననరు? 

పరకక  ఊరనుండ  నడచుకన 
వచచనటుటననరు,  పపం?"  అన  అడగడ 
నయయ, ఆయనన. 

అపపడ  సవమ  "అవను  నయన!  ఆ 
ఊరనుండ  నడవటం  వలలన  అయఉండచుచ, 
చల ఆయసంగ ఉంద" అననడ. 

అపపడ  నయయ  ఆయనక  తరగందుక 
నళుల ఇచచ, "సవమ! నకమ ఇంక కంచం 
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పన  ఉననద.  చూడగ  మక  ఆకల 
వసుతననటులంద.  దూరంగ  ఆ  కనబడద 
మయలుల.  మ  ఇంటల  పడ  ఉంటుంద. 

వళు  అననం  పటటంచుకన  కడపనండ 
తనండ- ఏమ అనుకకండ, వళుండ!" అన 
చపపడ. 

సవమక  "'పడ'  అంట  'నయయ'వళల 
భరయ" అన  తలదు. "మమూలుగ ఊళలల 
పరత ఇంటలనూ చసుకన శనగ వతతనల పడ  - 
అదకకట  ఉందమల,  వళల 
ఇంటల"అనుకననడ సవమ. 

"పడ  ఉంట  అంత  చలు  నయన,  కల 
కడపక  మండ  బూడదైన  చలు.  నను  మ 
ఇంటక  వళు  అననం  తన  వళతను"  అన  చపప 
నరుగ  నయయ  వళు  ఇంటక  పయడ 
సవమ. 

ఇంటల  పడ  సవమన  చూడగన, "రండ, 

రండ, సవమ!" అన లనక ఆహవనంచ, పట 
వస  కరచబటటంద.  ఆపైన  ఆమ  మరయదగ 
"సవమ! మరు ఇపపడ తంటర, లక నయయ 
వచచన తరువత తంటర?" అన అడగంద. 

కన  సవమక  'నయయ'  అంట  'ఆవడ  భరత' 
అన  తలదు.  "ఓ!  నయయ  వసుతందట! 

పడలక  నయయ  చల  బగుంటుంద!"  అన 
అనుకన,  ఆయన  "పరవలదులమమ! 
నయయ వచచన తరువత తంటను" అననడ. 

అంతలన  నయయ  ఇలుల  చరుకననడ. 

అతను  భజననక  వచచందుక  పనన  ఆప, 

ఎదుదలన  వడపంచగన  ఆ  ఎదుదలల  ఒకట- 

"కటట"  అనద-  పరపయంద.  'దన 
వంటపడత  వణ  కడ  ఎకకడక 
పరపతుంద'  అన,  అతను  దనన  అలగ 
వదల, వణన ఇంటక పటుటకచచడ. 

ఇంటక  రగన  అతను  పడన  కక  వసూత- 
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"ఏమవ, వణన గటక కటటయ. ఆలగ నను 
కటటను పటుటకసతను" అననడ. 

ఈ  మట  వనన  సవమ  "అయయ!  ననం 
తపప  చశను  దవడ,  ననున  గటక 
కటటయమంటుననడ?  తను  పయ  కటట 
తసతడట.ఇకకడ ఉంట ననున చతకబదుతరు 
బబయ!" అనుకన , పంచ ఎతుతకన వనకక 
తరగ చూడకండ  బయటక పరుగుతశడ. 

ఆలగ నయయ వళు, పరపయన ఎదుదను 
పటుటకచచడ.  లపలక  వచచ  చూససరక, 

అకకడండలసన  సవమ  లడ!  "అయయ, 
సవమ!  ఎకకడక  పయరు?"  అన 
బయటక  వచచ  చూసత  దూరంగ  సవమ 
పరగడతూ కనబడడడ. 

అపపడ నయయ ఆయన వనక పరుగడతూ 
"అయయ,  సవమ!"  అన  అరవసగడ. 

'ఎవర  పలుసుతననటులంద'  అన  వనకక  తరగ 
చూసన సవమక, నయయ కనబడడడ. నయయ 
చతల  చరనకల  మరుసుతననద!  అతను  దనన 
ఊపతూ, "సవమ!  ఆగండ!  రండ!  పడ 
ఉననద, నక మ  కటట  దరకందలండ  " అన 
అరుసుతంట  సవమ  పరణలు  చత  బటుటకన 
పరుగుతశడ, వగం పంచ. 

ఆయనను  అందుకలన  నయయ  "ఇదమ, 

సవమవరు  ఎందుక,  నను  పలుసుతనన 
వనపంచుకకండ  పరుగుతశరు? 

సవముల  లలలు  బహ  చతరలు" 
అనుకంటూ వనుతరగ ఇంటక పయడ!
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 అబుడ కథ
 వసతవనక, ఊహక మధయ ఉండ దూరనన గురంచన సృపహ కలగంచ, తదవర వసతవంల బరతకటం ఎలగ  
నరపంచటం బహశ: జనపద కథల ఉదదశయమమ. ఏమైన, ఈ కథలల హరలు చననగను, ఎదగ  
ఎదగకండను ఉంటరు; అమత శకతవంతులుగ ఉండ, అసమనయ కరయలు సధంచ, చవరక  
రజగర కతురును పళల చసుకంటరు! చూడండ.. 

సకరణ: ప. వశవనథ,6 వతరగత, టంబకట బడ, చననకతతపలల. 

ఒక  ఊరల  ఒక  అవవ  ఉండద.ఆ  అవవక 
మకలు,ఆవలు,కళుు చల ఉండవ. 

ఒక  రజ  కడ  ఒక  చననగుడడ  పటటంద.  ఆ 
గుడడ లంచ బరడ మసం,బరడ గడడం ఉనన 
అబుడ బయటక వచచడ. 

పటట పటటగన ఆ అబుడ  "అవవ! నక 
పదద  కడవల  ఇవవ!"  అననడ. "సర"  అన 
తచచ ఇచచంద అవవ. 

దనన  పటుటకన  ,  అబుడ  రజగర  వర 
మడక  పయడ.  అకకడ  ఉనన  సగం 
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వరనంత కసశడ. 

ఆ  సగం  వర  మతతనన  అబుడ  ఎతుతక 
పతూ  ఉంట,  అద  సమయనక  రజ 
వచచడ.  ఆయన  అబుడన,  అతన  శకతన 
చూస,  అబుుర  పడడడ.  "నక  ఏమ  వరం 
కవల కరుక" అననడ. 

అపపడ ఆ అబుడ "న ఎడమ చవ నండ 
వర  పయయమ"ననడ,  అలగ  'కడ  చవ 
నండ  వరబయయం  పయయమ'ననడ. 

అపపడ  రజ  నవవ  అననడ,  "న 
ఎడమచవ,కడ  చవ  నండ  పడకడ  బయయం 
కడ  పటటవ,  వటన  ఇచచ  ఏమ  లభం? 

ఇంక వరదదైన అడగు." అననడ. 

"నను  అడగద  నను  అడగను.  నువవ 
ఇచచద  నువవ  ఇవవ.  కవలంట  మళు  వచచ 
ఇంకటద  అడగుతనుల!"  అననడ 
అబుడ. 

"సర"  అన,  రజ  అబుడ  చవలలవర 
బయయం  పశడ.  ఎడమ  చవ  అరధనక 
ఏనుగంత  రశ  వచచంద.  కడ  చవ  అరధనక 

ఇంక ఏనుగంత రశ వచచంద. 

ఆ  అబుడ  ఇంటక  వచచడ.  ఎడమ 
చవలవండ  రశనంత  కందక 
వసశడ.అలగ  కడచవ  నండ  వండ 
రశనంత  కందక  పడశడ.  అవవ  సంతష 
పడడద. 

అపపడ  ఆ  అబుడ  "అవవ!  నను 
రజకమరన పళు చసుకంటను" అననడ 
అవవత.  "రజ  నక  బడడను  ఇవవడమర, 

అయన సర, అడగ చూడ" అనంద అవవ. 
ఆ  అబుడ  రజభవననక  వచచడ. 

మగలన  వరనంత  కశడ.  అపపడ  రజ 
"ఈసర  నక  ఏం  వరం  కవల  కరుక" 

అననడ.  అపపడ  అబుడ  "న  కమరత 
కవల" అననడ. 

మట తపపలక, రజ తన కమరతను ఇచచ 
పళు  చశడ.  పళుకగన  అబుడ  గపప 
రజకమరుడైపయడ.  అటు  తరవత  ఆ 
రజకమరుడ,  రజకమరత 
సంతషంగ జవంచరు. 
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అహంకరప పరుగు
అహంకరం వనశహతువ. 'తనగపప' అనుకనన లకకపరుగుక ఏమైంద తలుసుకవలంట ఈ కథ చదవండ: 

రచన: నరయణ, కతతపలల బృందం 

అనగ  అనగ  ఒక  ఇంటల  ఒక 
బయయపమూట  ఉండద.  ఆ  మూటల  లకక 
పరుగుల గుంపకట హయగ నవససుతండద. 

ఇంటవళుల  ఏద  ఊరళలరమ,  ఆ  పరుగులు 
ఒకకట  పదహర,ై  మూట  అంత  కలసగ 
తరగటం మదలటటయ. 

వటల  ఒక  కరర  లకక  పరుగు,  చల 
తలవైనద, ఉండద. తన తలవన చూసుకన, 

అద  నజంగన  చల 
గరవపడతుండద.  బసత  దనన  ఎననసరుల 
హచచరంచన,  అద  మతరం  గరవపడటం 
మనలదు.  -ఎందుకంట,  అంతక  ముంద 
ఓ  సర  ఇంటమ  గలసుత  లకకబటట 
రండసరుల  బయయం  తసుకననద  చటలక. 

మన  కరర  లకకపరుగు  తట  పలల 
పరుగులతబటు  ఆ  బయయంలన 
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ఆడకంటూ  ఉండంద.  అయత  అద 
చటలక  పకండ  వంటన  తలవగ  గలసున 
కరచుకన  కరుచననద.  ఇంటమ  గలసును 
వనకక  వయయగన,  అద  దరజగ  నడచుకన 
బసతలక దూరంద మళల. అపపటనుండ దనక 
తన  తలవ  తటలమద  చల  వశవసం 
ఏరపడపయంద.  

ఆ  తరవత  నుండ  దనక  ఒక  అనుచర 
బృందం ఏరపడంద. అద వట ముందు ఏవవ 
కతలు  కసద.  అనుచరులు  దనన  మరంత 
ఉబుంచవ. 

వట  ఖరమమ  అన,  ఓ  సర  ఇంటమ 
బయయం కలుచుకంటుంట అవ అనన చటల 
పడపయయ.  అయత  ఈసర  కరర 
లకకపరుగు  చటన  గటటగ  కరచుకన 
కరుచననద.  ఇంటమ  చరగసరక,  అనుచర 
బృందం  అంత  ఎగర  బయట  పడపయంద. 

వటక  ఏమయంద-ఏమకలదగన, 

ఇంటమ చరగన బయయనన గననల పసుకన, 

చటను  బసతమద  పటటయయగన  కరరపరుగు 
మతరం  చల  సంబరపడపయంద.  అద 

ఠవగ  చట  దగ  వచచసరక  మగలన 
పరుగులనన  దనక  ఓ  చననపట  ఊరగంపను 
కడ నరవహంచయ! పరమద సమయంల 
దనన  కరచుకన-  ఎల  ఉండల  కరరపరుగు 
ఉదహరణ  పరవకంగ  వవరసుతంట,  అవనన 
గుమగూడ  వననయ.  ఇపపడ 
కరరపరుగుక మరనన శషుయలు ఏరపడడయ. 

మరనటరజ  ఇంటమ  బయయం  తసుకన 
చటలక  వసుకననద.  కరరపరుగు  గలసున 
కరచుకన  ఉండలక,  చటలక 
పడపయంద.  ఇంటమ  బయయం 
చరగనపపడ, కరరపరుగు చటన కరచుకన 
నలచంద-  కన  బయయం  గననలక 
పసటపపటక,  ఇక  ఆగలక  అద  గననలక 
పడపయంద.  దనత  బట  గననలక  వచచన 
పరుగు ఒకట-బయయం కడగనపపడ తల, ఆ 
నళలత  బటు  బయటక  వళలపయంద  గన, 

ఇద  మతరం  గననన  పటుటకన  కరుచన, 

తనమట వనలదన దనన తటుటకననద. 

కన వధ లల ఎల ఉంటుంద చూడండ! -

అద గననను కరచుకన నలచ, జలపరళయనక 
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అయత  తటుటకననద  గన,  ఆ  గననను 
పయయమద పటట  ఉడకంచనపపడ, పపం ఆ 
అగనపరళయనక బలైపయంద! 

అందుకన,  'పరుగులక  అహంకరం 
కడదు' అన చబుతరు.

33

జకల ు
జబ   గయ ర ం ట ! 

ఓ ఇంజనరంగ కలజల తమ కడకను చరపంచడనక తసుకచచన తలలదండరలు  
ముందుజగరతతగ ఆ కలజల తమ కడకను చరచత బగుంటుంద  అన చల మందన ‘ ’

వచరంచరు.  

చవరక  కలజ గటు దగగర నలబడడ వచ మన ను కడ అడగత  బగుంటుందన, అతనన అడగరు 
"ఈ కలజల చరపసత మ వడ పకైసతడ?" అన. 

అతను చపపడ:  'ననూ ఈ  కలజలన ఇంజనరంగ చశను.    ఇదగ  ఇపపడ  ఇల  ఇకకడ  
పనచసుతననను.   ఈ  కలజల చదవత మతరం జబ గరంట..' అన. 

  ఎ వర గ ల వర ద!

తండర  : బబూ  !    న గుండ ఆగపయల ఉంద   .        తవరగ వళల మన ఫయమల మతతనన
పలుచుకనర  ..

కడక  :   మరు కంగరు పడకండ   .         నను వంటన వళల మన ఫయమల లయర న తసుకవసత..
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యుకత!
మూల రచన: ఉరూద జనపద కథ, ఎ.క.రమనుజన.

(తలుగు అనుసరణ: నరయణ.)

ఒక  జమందరుగరు  పనమద  వర  ఊరక 
వళలరు.  ఆ  సమయంల  ఆయన  ఇంటల 
ఘరమైన  అగనపరమదం  జరగ,  ఆయన 
పలలపపలత  సహ  ఆసత  సరవం  కలపయంద. 

జమందరుగరక  ఈ  సంగత  తలసత  గుండ 
ఆగపతుంద,  ఆయనక  అసల  గుండ జబుు 
కడను.  అలగన  ఆయనక  చపపకండ 

దచటం  ఎల?  గరమపదద  సంకటంల 
పడడడ.  చవరక  ఓ  మంగల 
ముందుకచచడ-  తను  వళల  జమందరుక 
సంగత చపప వసతనననడ. 

“ఒర,  ఏదైన  తపప  జరగందంట 
జమందరుగరు  మనక  దకకరు.  జగరతత!" 
అననడ గరమపదద. 
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"నను  చూసుకంటను  లండయయ!" 
అననడ మంగల, బయలుదరుతూ. 

పరుగూరల  ఉనన  జమందరు  మంగలన 
చూడగన  -“ఏమయయ!  ఊరల  అంత 
బగుననర?” అననడ. 

“ఓ,  మ  బగ  ఉండరయయ!  నలలకకక 
మతరం చచచపయంద" అననడ మంగల. 

“అయయ!  పపం,  చచచపయంద? 

నను  బయలదరనపపడ  బగన  ఉండంద?” 

అననడ జమందరు కంచం ఆశచరయంగ. 

"పపం,  బగ  అరగనటుల  లదండయయ! 
అంతంత  గురరప  మంసం  తంట  మర,  ఎటల 

అరుగుతుంద?” అననడ మంగల. 

“గురరప  మంసం  తననద?  అదకకడ 
దరకందట దనక?” 

“ఊరల  ఇంకవరక  ఉననయండయయ, 
గురరలు? తమర గురరపశలల తపప?” 

“ఏంట,  మ  గురరలు 
చచచపయయ?!” 

“పపం,  మర  వటన  మప  మనుషులు 
లకపత,  అవ  మతరం  ఏం  బరతుకతయ 
లండయయ!” 

”ఏమ,  ఏమ  అయందట,  పనవళలకమ 
అయందట?!” 
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“అననం  తనకండ  ఊరక  ఉపవసం  ఉండ 
ఉండ  ఎవరకనై  ఏం  అవతుందండయయ? 

అద  అయయంద. పపం  వళలక  జతం  ఇచచవళల 
లకపత, ఇక వళలటల ఉంటరు?” 

“ఏంటర నువవనద? వళలక జతం ఎందుక 
అందలదు? మ  దవనుక  ఏమ  అయంద? 

మ భరయ అకకడ ఉననద గద!?” 

“వళలటల బరతక ఉంటరండయయ, పపం, 

వళలక భజనం పటట వంటయన లడ కద!” 

“ఏమ!? వంటయనకమ అయంద?!” 

“పపం,  వడటల  బరతుకతడయయ, 
వడ  పనచసుతనన  గదక  మంటలు  వచచ,  అవ 
ఇలలంత  వయపంచ,  ఇంటల  ఉనన  అందరన 
కలచసతనూ?” 

జమందరు  గరక  మంగలంట  అసహయం 
వస, వంటన ఊరక పరయణమయయరు. 

కన  ఆయన  గుండక  మతరం  ఏమ 
కలదు!   
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 చదవటం రదు  ! జక
పలసు  : నక చదవటం వచచ  ?

ఖైద  : రయటం  వచుచ  , కన చదవటం  రదు  .
పలసు  : అయత ఈ కగతం మద న పరు రసవవ  .
ఖైద  : (ఏద గజబజగ రససతడ  )
పలసు  : ఇదమట  , ఇల పచచపచచగ రశవ  ! ఏం రశవ చదువ  ..

ఖైద  : నను ముందున చపపను కదండ- నక చదవటం రదన..రయటం  మతరమ వచుచనన   !

"బల  "1952ఆగసుట
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నళులమస నహల సంగ కథ 
పటలటలు, వభదలు ఎకకవైనపపడ, కతతవళలన ఎవరన చూసన వళుు మతురలుగన, శతురవలుగన  
కనబడతుంటరు తపప, 'వళూు మనుషుల గద' అన అనపంచదు. అలలరలత రషం అటుటడకతునన ఈ  
సమయంల పరతప గర ఈ రచన, అందరూ చదవవలసన మంచ కథ. 

ఆంగల మూలం: పరతప అగరవల 
(తలుగు అనుసరణ: నరయణ.)

యుదధంల  గయపడ  కదలలక  పడ  ఉనన 
వళలక  నళుల  అందసుతంటడ  నహల  సంగు. 
భుజంమద  గరరచరమంత  చసన  నళలసంచన 
మసుకన, అతను యుదధభూమల ధరైయంగ 
తరుగడవడ. కన నహల సైనకడ కదు- 

ఒక  పద  'సవదర'  మతరమ.  సవదరుల 
రణరంగంల  శవలను  ఎతత  పడచటం, 

కలచటం  లంట  తకకవ  రకప  పనులు 
చసుతంటరు. 

అయత  నహల  సంగుక  ఆభరణలు- 
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అతన వనయశలత, కరయ కమత. అతను చస 
పన  కఠనమైనద  కదు,  చల  పరమదలత 
కడకననద  కడ.  బరువైన  'మషక'ను 
మసుకంటూ,  ఒక  చదరప  కలమటరు 
పరధల  రజంత  తరుగుతూ,  గురరలమద, 

నలమద  కతుతలు  పటుటకన  తరగ  వరయధుల 
పలబడకండ  తపపంచుకంటూ-  అవసరం 
ఉననవరక  నరంతరంగ  నళుల  అందంచటం 
మమూలు పనకదు. 

ఆ  సమయంల  పంజబుల  పరజలు 
తరుగుబటు చసుతననరు. వరక నయకడ 
గురుగవందసంగ.  గురుగవందసంగ 
మమూలు  రజకయ  నయకడ  కదు- 
సకు  సంసృకతక  మూలసతంభంగ  నలచన 
మహనయులల  ముఖుయడ,  ఆయన.  ఆ 
రజలల  పంజబుక ఢలల  రజధనగ  ఉండద. 

డలలన  మగల  షదుష  ఔరంగజబు 
పరపలంచవడ.  ఆయన  వధనలు 
పకపత  భరతంగ  ఉండవ.  ఇతర  మతలను 
ఆయన  అణచవయనంచడ. 

గురుగవందసంగ  నయకతవంల 

ఔరంగజబుక  వయతరకంగ  పరజ  ఉదయమం 
మదలంైద.  గురూజ  పలుపమరక, 

పంజబ  లన  పరత  హందూ కటుంబమూ  ఒక 
కడకను  వరసైనకడగ  ఆయన  పరం 
చసంద. 

నహల  సంగ  తన  పనన   శరదధగన 
నరవరచవడ-  కన  అతనక  వయతరకంగ 
గురుగవందసంగ  క  అనక  ఫరయదులు 
అందవ.  అల  ఫరయదు  వచచనపపడలల 
పరతసర  గురూజ  వటన  పరకకక  నటటసవరు. 
నహల సంగ  భకత శరదధలపైన, అతన వయకతతవంపైన 
గురూజక వపరతమైన నమమకం ఉండద. కన 
రనురను  నహల  సంగుపైన  ఫరయదుల  వలులవ 
ఎకకవ  అవవటంత,  ఏమైన  చయక  తపపన 
పరసథత ఎదురంైద గురూజక. 

గురూజ  నయయనరణతగ  నహల  సంగ 
పనతరును పరశలంచ కమట ఒకట ఏరపడంద. 

వందలద  మంద  సఖుులు  అకకడ  కరచన 
చూసుతండగ వచరణ మదలైంద. 

నహల సంగ పై ఇల అభయగం మపరు- 
“యుదధంల  గయపడన  సఖుు  సైనకలక 
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నహల  శరదధగ  తరగునళలందసుతననడ.  ఇద 
చల మంచపన. కన మ పరశలనల తలంద 
ఏంటంట-  అతను  గయపడన  శతృ  పకప 
సైనకలక-  ముసలం  సైనకలక  కడ  అంత 
శరదధగ నళుందసుతననడన! ఇద ఒటట పరపటు 
కదు-  ఎందుకంట  శతృ  సైనకలను  వళల 
యూనఫం  దవర  సులభంగన 
గురుతపటటవచుచ. ఒకరు కదు, ఇదదరు కదు- 
ఇల  చయవదదన  నహల  సంగుక 
చలమందమ,  అనక  సరుల  సూచంచం. 

అయన  అతను  వనటం  లదు-  ఎందుక? 

ఈ  పరశనక  అతను  సరైన  సమధనం 
ఇవవకపత,  అతనన  కఠనంగ 
శకంచలసంద!" అన. 

గురువగరు  నహల  ను  సభల  నలబటట 
అడగరు-  “నజమన,  నహల?  నువవ 
ముసలం  సైనకలక  నళుల  ఇసుతననవట, 

నజమన?” అన. 

నహల చతులు మడచ అననడ " అవను, 
గురూజ.  నను  యుధదంల  గయపడన 
సైనకలందరక  తరగునళుల  అందసుతననను. 

ఒకవళ  అద  తపపైత  నను  దషన-  నక  శక 
వధంచండ" అన. 

గురువగరు  అడగరు-  “కన  ఎందుక 
నహల,  అటల  చసుతననవ? మనక  'కందరు 
మతురలు,  కందరు  శతురవలు'  అన  నక 
తలయద?  వళలదదరక  తడ  కనుకకలవ, 

నువవ?” 

నహల  అననడ-  “నను  ఆ  మషక 
మసుకన  వళల,  గురూజ-  గయపడన 
వళును  ఎవరనైన  చూసనపపడ-  వళలంత 
నక  మ  మదర  కనబడతరు.  హందూ-

ముసలం  తడలవ  కనబడవ  నక,  వళలల. 

అందర  ముఖలలనూ  కంతులనుతునన  న 
దైవం-  తమర  ముఖమ  దరశనమసుతంద- 

నక  అంతట  మర  కనబడతరు-  ననం 
చసద?” అన. 

సభలన  వరంత  నశచషుటలయయరు. 
గురూజ పటల నహల సంగుక ఉనన భకత తతపరత 
వళలందరన  మంతరముగుధలన  చసంద. 

గురుగవంద  సంగ  లచ నలబడ  , నహల సంగ 
దగగరక  వళల,  అతనన  పరమగ  అకకన 
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చరుచకననరు.  నహల  సంగ  చసుతనన  పనన 
మరంత  శరదధగ  కనసగంచలన  గురూజ 

చపపనపపడ,  అందరూ  ఆమదసూత 
హరషధవనలు చశరు! 

40

రచ మ ర గం  జకల ు
ధనయయ: రమయయ, నక బగ సంపదంచలన ఉంద.  కన అససలు కషటపడకండ 
సంపదంచల. అల  ఏదనై మరగముంట చపప! 

రమయయ:ఎందుకలదు, ఉంద ధనయయ!  పన చయకండ  సంపదంచుకనందుక   రచ 
మరగం అడకకవడమ...! 

కృత జ న త! 

రము: సర! మ తముమడ పరణలు కపడంద మర కదండ.... 

గప: అవను 
రము: మ పరణలక తగంచమర మ తముమడన కపడనందుక చల థయకసండ.. 

గప: అవనూ, ఇంతక మ తముమడ ఇపపడ ఎల ఉననడ? 

రము: వడ బన ఉననడ. కన.. 

గప: కన...చపప 
రము: వడ జబుల ఒక వంద రూపయలుండల.  అవ లవ.  మరు కన ఏమనై తశరమనన... 

సకరణ: వ. భసకర(9వ త.), పరకృతబడ, చననకతతపలల, అనంతపరం జలల.
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పల-కడక
దదయ జనపద కథ 
మూలం: ఏ.క.రమనుజన, ఫక టలస ్ ఫరం ఇండయ 
అనువదం: నరయణ 

ముసలదంపతులు  ఇదదరక  పలలలులరు, 
భూమ  లదు.  వళుల  కడ  పదలు. 
అడవలదరక  వళలన,  దుంపలన  ఏరుకన, 

తనటం వళల రజవర పన. 

అంతపదద  వయసుల  ముసలమమ  గరుం 
ధరంచంద.  నలలు  నండక,  ఒక  రజన 

అడవల  దుంపలు  తవవకంటుండగ  ఆమ 
పరసవంచ,  మగబడడ  ఒకడ  పటటడ.  ఆమ 
భరతను  పలచ  "ముసలయన!  ఇదగ, 

మగపలలడ  పటటడ.  వడన  ఏం  చదదం?” 

అన అడగంద. 

“మనం  తనందుక  ఏమలదు.  పైన  వడనం 
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పంచుతం?” అననడ ముసలయన. 

“ఇకకడ  వదలస  పదం.  వడ  రత 
బగుంట  వడన  ఎవర  ఒకళుల 
పంచుకంటరు" అననద ముసలమమ. 

ఇదదరూ  ఆ  పసగుడడను  అకకడ  వదల 
ఇంటక  వళలపయరు.  పలలవడ  గటటగ 
ఏడసుతంట  వన,  పల  ఒకట  అటు  వైపక 
వళలంద.  అద  ఆ  పలలవడన  నట  కరుచుకన 
తన  ఇంటక  తసుకపయంద.  అకకడ  అద 
తగందుక, తనందుక వసతులు ఏరపరచ, 

వడన తన సంత కడకలగ పంచంద. 

పలబడడడ  పరగ  పదదై  అందంగ,  బలంగ 
తయరయయడ.  ఒకనడ  పల  వడన 

చూస  "న  కడక  ఇపపడ  పళల 
యడకచచడ. ఇక వడ కసం ఒక భరయను 
వతకల"  అనుకననద.  “నను  వళల  నకసం 
ఒక  ఆడపలలను  తన?”  అన  అద  కడకను 
అడగంద. 

వడననడ  - “న  ఇషటం,  ననన.  నువవ 
ననున  పళల  చసుకమమంట  చసుకంటను. 
నకషటమైన అమమయన చూడ మర" అన. 

పల బయటక పయ, ఒక ఆడపలల ఎవరైన 
వసతరమనన  ఎదురుచూస,  ఆ  దరన 
పతునన  పలలనకదనన  పటుటకననద.  కన  ఆ 
అమమయ  చవలన  చూసత  దనక  నటల 
నళూలరయ.  ఒక  చవన  కరుకకకండ 
ఉండలకపయందద.  అటల  అద  ఆ  పలలను 
తసుకచచ  "కడక,  ఇదగ  నకసం  ఒక 
పలలను  తచచను.  బయటక  వళల  చూడ, 

నకల అనపసుతంద" అననద. 

కడక  బయటకళల  చూస  "ఆమక  ఒక 
చవలదు  ననన!  నక  సగం  చవల  పలల 
వదుద!!" అననడ  పలత.  పల  ఇక  వరసగ 
ఆడపలలలన  ఎతుతక  రవటం  మదలుపటటంద  - 
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పరతసర  ఆ  పలలల  చయయ,  ముకక,  చవ 
ఉండద  కదు.  చవరక  వసగపయన  కడక 
అననడ  - "ననన! నక పరత అమమయన 
తచచపటుట  -  ఎవరైన  ఓ  మంచ  అమమయన  -
పరత  అమమయన-  గయలు  లన 
అమమయన తసుకర" అన. 

ఇక  అపపడ  పల  వళల,  ఈసర  ఓ  పళల 
పందరలక  దూరంద.  పళలక  వచచన 
బంధువలంత  భయపడ  తలదకకక 
పరుగతతగన,  అద  పయ,  పళల  కతురన 
జగరతతగ  ఎతుతకళల,  తన  కడకకచచ  పళల 
చసంద.  పల  కడక,  ఆ  అమమయ 
కననళుపటు సుఖంగ కలం గడపరు. 

ఒక  రజన  పల  కడలు  కరగయలు 
తరుగుతూండగ ఆమ వలు తగ రకతం కరంద. 

ఆమ ఆ రకతప చుకకలన దగగరల కనబడడ ఆకలత 
తుడచ,  వటన  బయట  పడసంద.  పల  ఆ 
వసన  పటట,  వళల,  ఆకలన  నక  చూసంద. 

వంటన  మనవ  రకతం  రుచ  మళు  ఓసర 
గురుతకచచంద  దనక.  “వళల  రకతమ  ఇంత 
బగుందంట,  ఇక  వళల  మంసం  ఎంత 

బగుంటుంద!  నను  వళలను  తనసతను" 
అనుకననదద, ఉతసహంగ. 

ఆ  ఉతసహంల  అద  ఆ  మటలన  బయటక 
అనసంద, లకపత దన కళలలల మరుప అంత 
కట టచచనటుల ఉననదగన, కడక-కడలూ 
పల  ఉదదశనన  పసగటటశరు.  అద  రజన  రతర 
వళలదదరూ  ఇళుల  వదలపటట  పరపయరు. 
ఉదయం  నదరలవగన  పలలలు  లరనన  సంగతన 
కనుకకననద  పల.  వంటన  అద  వళల 
అడగుజడలన  పటుటకన  వళలన 
వంబడంచంద. 

పల  ఉదదశం  సపషటంగ  తలసపయన 
భరయభరతలదదరూ  ఇపపడ  చటటకక 
కరుచననరు.  వళలన  వతుకకంటూ  పల  ఆ 
చటుటకందక  రగన  పల  కడక  దనమదక 
దూక,  చతనునన  కతతత  దనన  పడచ 
చంపశడ. 

ఆ  తరవత  వళలదదరూ  ఆ  అమమయ  ఊరక 
చరుకననరు.  ఆ  అమమయ  తలలదండరలూ, 

అననదముమలూ  అందరూ  ఆ  పలలపైన  పరతగ 
ఆశలు  వడచ  ఉననరు.  ఇంక  ఆమను  పల 
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తనసందన అనుకంటుననరు, వళలంత. 

ఇపపడ  పలల  భరతత  సహ  తరగ  రవటం 
చూస,  వళుంత  ఎంత  సంతషంచరు. 
అటుపైన  పల  కడక,  కడలూ  ఆ  ఊరల 

సథరపడ, సుఖంగ జవంచరు. 
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పసతకం-పనసలు-రబురల కథ
రచన: వ.ప.ఆనస,ఉపధయయురలు,టంబకట బడ. 

అనగనగ  ఒక  టబుల  ఉండద.  ఆ  టబుల 
మద ఒక పసతకం ఉండద. 

పసతకం  చల  చల  మంచద.  పనసల 
మతరం  చల  కచచద.  అందంగ,  చకకగ 
ఉండ  పసతకం  అంట  దనక  చల  కళుు. 
పసతకనన  అద  ఎపపడ  హంససూతండద- 

దనన  ఎల  బధ  పడదమ  అన  కతంతరలు 
పనునతూ  ఉండద.  అందమైన  పసతకంమద 

అసహయంగ  పచచ  గతలు  గసయటం  అనన, 
పసతకనక నపప పటటటుల గటటగ గయటం అనన 
పనసలుక చల సరదగ అనపంచద. 

ఒక  రజన  పసతకం  పనసల  త  అననద: 

"పనసలనన,పనసలనన!  నువవ  నమద  ఇటల 
గస  ననున  పడ  చయవదుద.  అటల  గససత  నను 
చల  గలజగ  కనపసతను.  అపపడక  నను 
చూసందుక  బగుండను  కద?!”  అద 

45



క త త ప ల ల  ఫ బ ర వ ర   2010

వనగన  పనసల  క  ఇంక  ఎకకవ  రషం  వచచ 
పసతకం  మద  అనవసరంగ  గయడం  మదలు 
పటటంద.  తటుటకలన  పసతకనక  ఏడప 
ఆగలదు. 

పసతకం  ఇటల  ఏడసూత  ఉంట  దగగరలన  ఉనన 
రబుర  దనన  చూస  జలపడంద.  వంటన  అద 
ఒకక  దూక  దూక,  పసతకం  మదక  ఎకక 
కరుచననద.  పనసల  గసన  చతత  గతలననటన 
అద  తవరతవరగ  తుడపయయటం  మదలు 
పటటంద. పసతకనక చల సంతషం వసంద. 

రబుర  చసుతనన  పనన  చూస  పనసల  క  చల 
రషం  వచచంద.  అద  మరంత  వగంగ 
గయటం మదలు పటటంద. 

అద  ఏం  గసన  రబుర  దననంత 
తుడపసుతననద.  ఎంత  వగంగ  గసన  రబుర 
దనకంట  పద  రటల  వగంత  తుడచసూత 
పతుననద.  ఇదంత  ఓ  పదద  యుదధంలగ 
జరుగుతంద. 

రను  రను  పనసలుక  ఉకరషం 
పరగపతుననద.  "నను  సుననతంగ, 

మమూలుగ  ఏద  రసన  రబురు  దనన 

తుడచసుతననద.  అయత  నను  గన  గటటగ, 

ఒతతపటట,  పసతకం  చనగటటుల  రసత-  అపపడక 
అద ఏం చయగలదు?" అనుకననదద. 

పైక  రబురుత,  అద  "అంత  పన  చసతవ  , 
నువవ?  అయత  ఇపపడ  చూడ!'  అన 
చల  కపంత  పసతకం  చనగపయటుల  గటటగ 
ఒతతపటట ఒక గత గయబయంద. 

ఏమైందనుకంటుననరు?  'టక'  అన 
శబదం  వచచంద.  గటటగ  ఒతత  రయబయన  ఆ 
పనసల  ములుక  కసత  వరగ  కరంద 
పడపయంద. 

ములుకతబటు  పనసలు  అహంకరమూ 
వరగంద.  ఏమ  చయలక,  అద  సగుగత  తల 
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వంచుకంద.  అపపటవరక  పనసలు 
గసందంత  తుడపసుతనన  రబురు  కడ  ఆ 
పనన ఆప కసుకకన నవవంద. 

ఆ  తరువత  పనసల  నజంగ 
మరపయంద.  అనవసరంగ  అద  పసతకం 
మద  ఒకక  గతకడ  గయటం  లదు.  ఏద 

రసన  అందంగ,  ఇంపగ,  వరసగ 
రసుతననద.  చకకన  బమమలు  గసుతననద. 

పసతకనక చల సంతషం కలగంద. ఇపపడ 
పనసలూ,  పసతకమూ,  రబురూ  మంచ 
సనహతులైపయయ! 

జ క
ప జ ట వ  థ ం క ంగ!

 ఆఫసుకన బయలదర, వంటన  మళల తరగ వచచన భరతత-

 భరయ :  ఏమండ, మళు వచచరు, ఏమనై మరచ పయర? 

 భరత: లదు, ఏద జఞపకం వసతనూ, తసుకళలడనక వచచను! 

-'బల'జలై,1954. 
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రచరకం
రచన:  జయరం రడడ (సవమ), టలైరు, చననకతతపలల. 

కంచన  పరం  అన  రజయనన  ధరమధరుడన 
మహరజ  పరపలసుతండవడ.  పరుక 
తగనటల ఆయన ధరమనన అనుసరంచ పరపలన 
సగంచవడ.  ఆయన  రజయంల  పరజలంత 
పడ  పంటలత  సుఖంగ  జవంచవళుల. 
పరజలందరక  రజ  అందుబటుల 
ఉండవడ.  ఎవవరనైసర,  ఆయనను 
నరుగ  కలస,  తమ  సమసయలను 

పరషకరంచుకవచుచ;  ఏ   వషయంలనైన 
తమ  అభపరయలను  రజక  నరుగ 
తలయజయవచుచ.  

ఒకసర  దసర  ఉతసవల  సమయంల 
బలశల  అయన  యువకడకడ  ధరమధరున 
వదదక  వచచ-  "మహరజ!  న  పరు 
సంహబలుడ.  ననక  మలలయధుడన.  ఈ 
యవత  సమరజయంల- నత సహ- ఎవవరనై 
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సర-  నత  కసతక  తలపడవచుచ.  నను  ఏ 
ఒకకరత  ఓడన,  నక  శరచఛద  శక 
వధంచండ. అయత, నను మ అందరన గలసత 
మతరం,  ఇక  ఈ  రజయనక  ననన  రజను 
చయల" అననడ. 

అతన మటలక పరజలల సతబదత ఏరపడంద. 

అందరలనూ  తలయన  దగులు  మదలైంద. 

రజగరు  సంహబలునత  ఎటల  పరవరతసతర, 

తన  సంహసననన  అపకసుతననందుక  అతనన 
ఏం  చసతరనన  పరజలందరూ  ఊపర  బగబటట 
ఎదురుచూడసగరు. 

ధరమధర  మహరజ  చరునవవ  నవవడ. 

మహమంతరత  "మంతర  వరయ,  ఒక  మంచ 
ఆయుధం  తనంతట  తనుగ  మన 
రజయంలనక  వచచంద.  చల 
సంతషంచలసన  వషయం"  అననడ. 

సంహబలునత  "ఓయ  సంహబల!  ఇకకడ 
జరుగుతుననవ  శకత  సమరథయలక 
సంబంధంచన  వయకతగత  పటలు  కవ.  ఇవ 
ఉతసవలు.  ఉతసవలల  వయకతగత 
వజయలకంట,  సంతషనక,  సంబరనక 

పదదపట  వయటం  జరుగుతుంద.  నువవకకడ 
పటలల  పలగనవచుచ.  అయత 
బహమతులు  మ  అభషటం  మరక 
ఇవవబడతయ. ఒకవళ న షరతులపైన నువవ 
పటచసతనంట,  అలగ  కనవవ-  అయత 
దనక సమయం ఇద కదు. సరైన సమయం, 

సందరుం  వచచంతవరక  నువవ  మ  అతథగ 
మ  రజయంలన  నవసంచందుక  ఏరపటు 
చయగలం" అననడ. 

సంహబలుడ  పటలల  పలగన  రజయంలన 
మలలయధులందరన  కణలల  మటట 
కరపంచడ.  బహమతులందుకననడ. 

ఆపైన  మరసర  తన  కరకను  వయకతం  చశడ- 

'తను  ఓడత  తనక  శక  వయవచుచ.  తను 
గలసతమతరం  తనక  రజయధకరం  ఇవవల' 

అన.  రజగరు  "అయత  సర,  నువవ 
మరజయంల  అతథగ  కంతకలం 
ఉండమ"ననరు.  'సర'  అనన  సంహబలునక 
రజగరు అనన వసతులతట నవసం ఏరపటు 
చశరు. 

అయత రజగర చరయలు పరజలవవరక అరథం 
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కలదు-  'రజగరన  సవలు  చసుతనన  వయకతక 
రజదరహనరం  కరంద  కరగర  శక 
వధంచకండ,  రజగరు  అతథ  సతకరలు 
చయటం ఎందుక?' అనుకననరందరూ. 

కంచనపరనక  పరుగున  భ ైరవపరం  అన 
రజయం  ఉననద.  దనక  రజ  వకరసనుడ, 

పరుక  తగనటల  వకరబుదధ.  ఏద  ఒక  వంకత 
ఇతర  రజయలను  కబళంచటం, 

వలసలకసం  పరజ  ధననన  దురవనయగం 
చయటం వకరసనుడక అలవటు. ఆ వకరసనున 
వకరదృషట  ఇపపడ  కంచన  పరంపై  పడంద. 

"వకరసన  మహరజ  ఇందుమూలంగ 
తలయజసదమంట,  మరు  మరయదగ  మ 
ఓటమనంగకరంచ,  భరైవపరధశునక 
తలవంచ  తగన  కపపం  చలలంచండ.  లద, 

యుదధం  తపపదు."  అన  అతను  ధరమధరునక 
కబురంపడ. 

మంతరత  సహ  సభలన  ఉదయగులందరూ 
అకసమతుతగ  వచచన  ఆ  సందశం  పటల 
భయమూ,  వచరమూ  వయకతం  చశరు. 
వకరసనుడ  శకత  వళుందరక  తలుసు.  అతనత 

తలపడత  కంచననగరం  మటటల  కలసపక 
తపపదు.  కన  ధరమధరుడ  వళలందరక  ధరైయం 
చపప,  తను  సంహబలుడన  ఉంచన  వసత 
గృహనక బయలుదరడ. 

అకకడ  సంహబలుడ  అతథగ  తనక 
ఇచచన  వసతులను  సదవనయగం 
చసుకననడ.  తన  బలనన  మరంతగ  వృదధ 
చసుకననడ.  అయత  ఈ  కరమంల  అతనక 
ధరమధరున  పరవరతన  చల  నచచటం 
మదలటటంద.  ధరమధరుడన  పరజలంత  ఎంత 
గరవసతర  అతను  తలుసుకననడ. 

'మంచవరక  సహయం  చయటంకసం  న  శకత 
యుకతలను  వనయగంచు'  అన  చపపన  తన 
గురువ  మటలు  అతనక  జ ఞపకం  వచచయ. 

అతన  రజయ  కంక  నశంచంద.  'తను 
ధరమధరునక  సహయం  చయగలగ  అవకశం 
ఏమైన  వసత  బగుండను'  అన  అతను 
ఎదురుచూడసగడ. 

ధరమధరుడ  నరుగ  సంహబలున  దగగరక 
వళల-  "సంహబల!  న  కరక  తర  సమయం 
ఆసననమైంద.  మన  రజయంల  అందరకనన 
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బలశలవైన  నవ,  మన  రజయ  సంహసననన 
అధషటంచందుక కడ తగనవడవ. అయత 
న  బలనన  మనరజయంలన  వయకతలపై  కదు 
నయన,  మనమదక  దండతత  వసుతనన  వదశ 
శకతలపై  చూపంచగలగత  బగుంటుందన  న 
అభపరయం.  ననున  వకరసనుడ  వదదక 
రయబరగ  పంపనంచను.  పరజలక  నషటం 
కలగంచ  యుదధలు  వదదన  వకరసనుడక  చపప 
ఒపపంచు.  నువవ  తరగ  వచచక,  నను 
సవయంగ  నక  పటటభషకం  చయగలను" 
అననడ. 

"మహరజ! న అజ ఞననన  మననంచండ. 

రజవవటం సుఖసవదనకసం కదన, పరజలు 
మచచన  రజ  అవవటమ  పరపలకన 
పరమరథం  అన  గరహంచను.  నక  రజయం 
అవసరం  లదు.  మ  సవకనగ,  మన 
రజయంకసం  న  చతనైన  సహయం  నను 
చయగలను.  మ  ఆదశనన  శరస  వహసతను. 
మక,  మన  రజయనక  మచచరనయనన 
పరమణం  చసుతననను"  అననడ 
సంహబలుడ రజత. 

ఆపైన  అతను  బయలుదర,  వకరసనుడ 
దరురు  చరుకననడ.  సంహబలుడన 
చూడగన  వకరసనుడ  "ఏమర,  ధరమధరుడ 
దూతగ  వచచవట.  ఏమంటుననడ,  ఆ 
పరకపంద?"  అన  గటటగ  నవవడ. 

సంహబలుడక  కపం  వచచన 
తమయంచుకన,  "మహరజ!  పరజలక 
నషటం  కలగంచ  యుదధలు  వదదన  ధరమధర 
మహరజగరు  తమక  మనవ 
చయమననరు"  అననడ.  "ఒరయ! 

యుదధం  వదదన  పరక  పందలు,  రజయనన  నక 
సమరపంచండర.  న  బహబలనక 
తలవంచ,  న  కళుు  మరకకండ"  అననడ 
వకరసనుడ  .  ఇక  సంహబలుడ 
ఆగలకపయడ-"మం  పరకపందలం  కదు 
మహరజ!  కవలం  ధరమధరున  ఆదశనన 
అనుసరంచ  మత  మరయదగ 
మటలడతుననం  తపపసత,  మత 
మలలయుదధంల  తలపడ  గలచనవడ  లడ" 

అననడ  వడగ.  "ఓహ!  మలలయధుడన 
పంపడ!  మ  బహవలు  మరదంచటనక 

51



క త త ప ల ల  ఫ బ ర వ ర   2010

ఉవవళూురుతుననై.  ర,ర  దూత!  నత 
మలలయుదధం చయయ!" అననడ వకరసనుడ. 

చలరగన సంహబలున ముందు వకరసనుడ 
ఐదునముషలు కడ ఆగలకపయడ. ఆ 
మలలయుదధం  ముగససరక  వకరసనుడ  పరణలు 
అనంత  వయువలల  కలసపయయ.  ఆ 
రజయప  మంతురలత  సహ  అందరూ 
సంతషంత  సంహబలుడన  అభనందంచ, 

అతనన తమరజగ ఉండమననరు! 
సంహబలుడ  వరందర  మనననలూ 

పంద,  తరగ  ధరమధరున  వదదక  వచచడ. 

వకరసనుడ  మృత  అతన  రజయ  పరజలక 
సంతషం  కలగంచటం  చూస  సంహబలుడక 
మతపయనటలైంద.  'ఇదదరు  రజల  మధయ 
ఎంత  తడ!  ఒక  రజను  పరజలు  కంటపపగ 
కపడకంటుననరు.  ఒక  రజను  ఆ  రజయ 
పరజల  చదరంచుకంటుననరు.'  ఇదమట 
అతను  ధరమ  ధరునత  అంట,  ఆయన  "ఆ 

సంగత  నక  తలటం  కసమ  నననకకడక 
పంపను  నయన!  రజననవడక  కవలం 
ఆవశం,  బహబలం  ఉంట  చలదు. 
పరపలన  అంట  బహబలపరక  కదు. 
పరపలన ఎపపడ పరజ కమం కరక ఉండల. 

ఈ సంగత  నక అరథం  అయందగనక,  ఇక  న 
రజయనన  సంతషంగ  నక  సమరపసతను" 
అననడ. 

సంహబలుడ  ధరమధరున  పదలపైబడ 
కమపణ  కరుకననడ.  అజ ఞనం  కదద 
రజయధకరనన  ఆశంచనందుక  ఏ  శక 
వధంచన  సవకరసతనననడ.  ధరమధరుడ 
అతనన గరవంచ మచుచకన, తన పరతనధగ 
అతనన  తరగ  భరైవపరనక  పంపడ! 

సంహబలుడ భరైవపరనక రజై, ధరమధరున 
అడగుజడలల  నడచ,  మంచరజగ  పరు 
తచుచకననడ.  ఇరు  రజయల  మైతర  బంధం 
ఆపైన చరకలం వరథలలంద. 
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అమమ! నను బడక పన!
ఆంగల మూలం: ఇనుమళల శశకళ, ద హందూ ఓపన పజ.. వ చ న  క వ త
సకరణ: వకరంత పటల, బంగుళూరు. 

తలుగు సవచఛనుసరణ: నరయణ. 

అమమ! నను బడక పన! 

ననటట  చనన  పలలన,  అమమ.  నకవరైన 
కథలు చపపల, నకవరైన నరపంచల. 

కపపపలలలన,  సతకక  చలకలన  చూడటం 
నకషటం-  అవం  తంటయ,  ఎకకడ 
నదరపతయ తలుసుకవటం నకషటం. ఇంక 
నన  కండనకకల,  పైన  ఎగర  మబుున 
పటుటకన, అద దంత తయరంైద చూడల. 

పర  ఏరుల  చతులు  పటట  చూడల  నను. 
ఈద  చపలు  న  వళుక  తగలత  ఎంత 
బగుంటుంద చూడల. 

కకక  పలలలతబటు  పరుగులతతల  నను, 
పటటలత  కలస  పటలు  పడల,  వనల 
కయతప పడవలన తలచల. 

మతతట  పచచ  గడడల  పడకన  పలలగల  చపప 
కబురుల  వనల-  ఆ  తరవత  నక  వటన 
గురంచ  ఇంక  ఏమైన 
తలుసుకవలనపసుతంద,  ఆ  తరవత  వటన 
చదవలనపసుతంద. 

న  ఊహలు  ఎగరక,  తలుసుకవలన 
దహం  మదలయయక,  'ఎందుక?'అన 
బజం  న  మదడను  తలచక-  ఏమైన 
చదువత. 

అమమ! నక బడ జైలు వదద! 
వళుు యంతరల మదర చపపకపతుంట 

న ఆతమ ముడచుకపతంద! 

మదటల అడగలసందదైన అడగత, వళుల 
"అద  చపపలంట  సమయం  చలదు.  సలబస 
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అయపవల" అంటర! 

నజంగ  అరథం  కవలంట  నను  కంచం 
ఆగల.  -ఆగకండ  మరుకలకసం  పరగతత 
నను అలసపతుననన! 

పరతన  వసుతవలన  చూపంచ  మ  టచరుల 
వట చరతర చపపలన న కరక. 

పరకృతల  నడపంచ  నజం  జవశసం  నరపసత 
బగుండ. 

బరదదలయయ అగన పరవతలన, సముదతలలన 
అగధలన వడయలల చూపసతనం? 

మముండ  నగరంలన  చరతరక  కటటడలన, 
సంసృకతక నరమణలన నజంగ చూపసతనం? 

ఖగళ  వజ ఞనం  చదవముందు,  కనసం 
ఒకకసరనన  టలసకపలంచ  ఆకశనన 
చూసతన! 

వటననటన  ఊరక  చదవటం  నకషటం  లద, 

అమమ! నను వలైనననటన చూడల, వనల, 

తకల,  వసన  చూడల,  రుచ  చూడల- 

నక  వటననట  అనుభూత  కవల!  

   బడ  సంవతసరంల  కనసం  ఒకకసరనన 
అటల బైట తపపచుచగద! 

ఇంక..  

పసతకల  సంచ  బరువను  మసందుక   న 
నడమును  ఇంక  వంచటం  నవలల  కద! 

ఇపపటక  నడం  వరగందుక  సదధంగ  ఉంద. 

అనన  పసతకలూ  రజ  ఎందుక  మయయల, 

నను?  రజక  రండ  సబజకటలు 
నరపంచచుచగ,  ఎందుక  చయరలగ? 
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లకపత  వర  దశలలలగ  బళల  లకరుల 
పటటమనండ,  న  పసతకలన  అకకడ  పడస 
వసతను.  నను  ఊపరడన  ఆ  ఆటలల 
ఇరుకకన ఎందుక పవల? 

ఎదగటం నక నచచటలద, అమమ! అసలు 
పదదవవలన  అనపంచటలదు.  పదదైత  ఇంక 
ఎకకవ హం వరుకలు, ఇంక పదద శతకలం 
పరజకటలు,  వసవ  తరగతులు,  వరంతప 
పరకలు,  నలవర  పరకలు,  మూడ  నలల 
పరకలు, ఆరు నలల పరకలు, వరషక పరకలు, 
బయట పట పరకలు, ఇంక పరకలు, ఇంక 
పటలు,  ఇంక  వతతడ,  ఇంక  ఒతతడ... 

ననసలు పదదవవన, అమమ! 
ననపపడ  పడల,  బమమలక 

రంగులయయల,  డనుస  చయయల,  ఈదల, 

ఎపపడ  సైకల  తకకల?  ఎపపడ  కరకట 
ఆడకను,  నను?  ఎపపడ  దగుడ 
మూతలు ఆడను? 

నువవపపడ  చబుతవ, " పలలలు  కనసం 
ఇనన  గంటలు  నదరపవల" అన? ఆ  లకకలు 
ఇపపడ ఎకకడకళలయ, అమమ? 

ననందుక  ఎపపడ  చదవల,  చదవల, 

చదవల? 

అమమ,  నక  భయమసతంద. 

నమమటనక  వలలన  టచరుల  చస  చడడపనులు 
పరగపతుననయ.  పదద  పలలలు  రయగంగ 
చసతరట.  కందరు  తకకళలక  యసడ  అంట 
ఇషటమట, వకల పదదవళూల ఎకకవతుననర! 

అమమ,  నకపపడ  డకటరవవలన  లదు; 
ఇంజనరవవలన  లదు-  అసలు  ఎవవరవవలన 
లదు. 

భదరంగ, జగరతతగ ఉండల, ముందు. 
ఎటలంట  ఒతతడ  లకండ  ఆడకవల. 

ఆడకంటూ నరుచకవల, అంత. 

నక బడ జలైు వదద, అమమ!
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భవనలు
నరవహణ: స.హచ. ఆనంద, కతతపలల బృందం. 

ఇకకడ ఒకక గడలనూ ఒకక భవనం ఉంద. ఒకట, రండ లక మూడ అంతసుతల భవనలు 
ఇల నలువ-అడడ వరసలల పరచబడ ఉననయ.  ఏ వరసలనైన ఒకసర వచచన భవనం మళు 
రదు.  ఏగడల ఎంత ఎతుత భవనం ఉంద కనుకకన, ఆ గడల ఆ అంక  రయల మరు.

భవనలను పరచనపపడ, అననవైపలనుండ అనన భవనలూ కనబడవ.  ఉదహరణక, 

మూడంతసుతల భవనం వనక ఉనన చనన భవనలవ ఇక ఆవైపనుండ కనబడవ.   ఎటువైపనుండ 
చూసత ఎనన భవనలు కనబడతుననయ, చదరనక బయట పరకకగ ఉనన అంకలు 
తలయజసుతననయ.  వటన ఉపయగంచుకన, అనన గళలనూ  సరైన అంకలత నంపండ. 

పరశన                                                            జవబు
                     

జవబు ఎల వసుతననద అరథమైంద? ఇక ఇలంటవ మరకనన సధంచండ:
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ఇపపడ ఇంకంచం పదదవ: వటల నలుగంతసుతల భవనలూ ఉంట!ై
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రంగుల రటనం
గనం:ఎం.డ.పృథవ, 6 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల, అనంతపరం జలల.

అదగ! అదగ! 

అందల పటనం! 

పటనంలన బల వహర! 

బల వహరల రంగుల రటనం! 

రటనం చుటూట 
బచచన గురరల! 

గురరలకక 
టలక!టలక!టలక!టలక! 
గురరలకక 
గరగర  గరగర 
సవర చదం 
చల! చల! 
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http://kottapalli.in  చరునమ వదద ఇంటరనటల వనవచుచ!

http://kottapalli.in/
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కలలు- కనుకలు
గనం: ఎన.రశ, ఎం.డ . పృథవ ,  ఇ.అంజల  , 6 వ తరగత,   పరకృతబడ, 

చననకతతపలల, 

చలకలం వచచంద 
సరుక లమ తచచంద? 

నపపలకంపట  తచచంద 
వచచన దుపపట కపపంద 

ఎండకలం వచచంద 
ఏమమ తచచంద? 

కళుక చపపలు తచచంద 
నతతన గడగు ఎతతంద 

వనకలం వచచంద 
కనుకలమ తచచంద? 

వగూ వంక వరద 
వకల ముందర బురద! 
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  క త త ప ల ల  బ ృ ం ద ం
స ర ధ య ం  : సుబబరజ
ప ర ధ న  స ం ప ద క ల ు  : నరయణ
స ం ప ద క  వ ర గ ం  : మహనయయ  , జయచందర   , మురళ.

స ం క త క  బ ృ ం ద ం  : ఆనంద  , లక  , లల.

చ త ర ల ు   : వరంజనయులు  , అడవరముడ  , పరసద, 
యదగర  , ససందర .
ర ూ ప క ల ప న  : సుచరత  , మంజనథ   .

ఆ ర థ క  వ య వ హ ర ల ు  : అలవలమమ
స హ క ర ం    : పరకృతబడ  , చననకతతపలల  , అనంతపరం జలల.
టంబకటబడ  , చననకతతపలల  , అనంతపరం జలల.
వజడం సూకల  , గుడపల  , చతూతరుజలల.
స ం వ త స ర  చ ం ద  :    180/ రూ        .

 చందను  ప.అలవలమమ పరట  మనఆరడర  , డ.డ  ., చకక 
రూపంల కటటవచుచను  . డ.డ  ., చకకలక బయంక  చరజలు 
(25 రూ  ) కలపలన మనవ  .
చ ం ద ల క ై  చ ర ు న మ  : ప  . అలవలమమ  , కతతపలల బృందం, 

 C/o పరకృతబడ  , చననకతతపలల  , అనంతపరంజలల   ,515101.

బ య ం క  ద వ ర  చ ం ద  క ట ట డ న క  వ వ ర ల ు:

స.ఎచ  . రము   ,A/cNo:62079470871,

సటట బయంక ఆఫ హదైరబదు  , శంత నగర బరంచ, 
హైదరబద  . డబుబ కటటన వవరలను ఇ మయలు  / ఫను/ 
ఉతతరం దవర కతతపలలక తలయపరచగలరు  .
 మ  చ ర ు న మ  :  
కతతపలల  పరచురణలు  , ఇంట నం   : 2-   312, నయమదదల రడడ, 
చననకతతపలల  , అనంతపరం  జలల   ,515101.

ఇ మయలు  : team@kottapalli.in 
ఫను  :   08559240222      

   క ృ త జ ఞ త ల ు  
 www.timbaktu .org     

 

www.ubuntu.org

 Infogami                          www.infogami.org

       www.python.org

 
 www.openoffice.org

 www.unicode.org

 

www.baraha.com 
 

www.audacity.org

 
 www.gimp.org

   www.scim.org  

www.creativecommons.org

http://www.creativecommons.org/
http://www.scim.org/
http://www.jimp.org/
http://www.audacity.org/
http://www.baraha.com/
http://www.unicode.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.python.org/
http://www.infogami.org/
http://www.ubuntu.org/
http://www.ubuntu.org/
mailto:team@kottapalli.in
mailto:team@kottapalli.in
mailto:team@kottapalli.in


కతతపలల  గురంచ ఓ పజ...

పరవం ఒక  రజగరక ఉనన నలుగురు కడకలూ అపరయజకలయయరట  . బహశ  : తండరగర 
కరమశకణ మర ఎకకవైపయందమ   , వళలక ఏం చపపన అరథం కవటలదు  . తలలదండరలూ  , అమతుయలూ, 
గురువలూ ఏం చపపలన నరు తరచన వళల చవలు మూసుకపతుననయ  . తలవ తటలకమ తకకవ 
లదు   . ఉననదలల అపరయజకతవమ  .

చవరక  రజగరు  వషుుశరమ  అన  పండతుడన  రవంచ  , ఆయనన  గరవంచ  , తన  కడకలన 
చూపంచ  , "వళలన మర  తరచదదదల"న వడకననరు.వషుుశరమగరు  'సర  ' అన వళలన వంటబటుటకళళరు. 
ఆరు  నలలల వళుల నలుగురూ పరయజకలై తరగ వచచరు  !

వషుుశరమ  వళలమద వయకరణ శసతలనూ   , వదమంతరలనూ   , కతరయచత యుదధ వదయలన రుదదలదు. 
పసతకలు  ముందు  పడస  చదవకపత  ఊరుకనన  ఉరమలదు  . కథలు  చబుతూ  పయడ  . ఆ  కథల 
రజగర కడకలన పరయజకలన చశయ  . నత చందరకగనూ   , పంచతంతరంగనూ పరందయ  .

కథలు  , ఆటలు  , పటలు  వృధపవ  . వటల  పలలలక  వళలదైన  ఒక  పరపంచం  దరుకతుంద  . ఆ 
పరపంచంల  సవచఛగ  రకకలరుచకంటూ  తరగ    , వళుల  ఇతర   పరపంచక  వషయలన  సునయసంగ 
నరుచకంటరు  .

కథలు  , ఆట  పటలు  సద  తరుసతయ  . సద  తరన  మనసులు  ఊరట  చంద  , మంచ  మనుషులన 
తయరు  చసతయ  . సమజంల  శస  వషయలన  లతుగ   నరవలంట  మనుషులక  వట  పటల  మకకవ 
అవసరం   . కళలు ఆ మకకవన నరమసతయ.

తలుగు పలలలక సంతషనన ఇచచందుకగను  మనవయ సపరశ ఉనన కథలన  , ఆటపటలన  , వదయ, 
వజఞన  , వనదలన  పలలల  సవయ  దృకపథంల   , బషరతుగ  అందంచ  ఉదదశంత  "కతతపలల  " మ  ముందు 
నలచంద    . తలుగునట  పలలల సృజనను  , వర పఠనసకతన పరతసహసూత  , వయపరపక లకండ పలలల కసమ 
నలచ మరనన కతత పలలలు తయరయయందుక సయపడటం మ అందర అభమతం   .

కతతపలల  పతరక  ను  ఎవరైన  సవచఛగ   ముదరంచుకవచుచ  , పంచుకవచుచ  , అచచైన   కథలన   మరచ 
రసుకవచుచ  : కవలం  వట  మూల  కృతన   సదరు  రచయతలక  , "కతతపలల  బృందం 
(http://kottapalli.in   )" వరక    , ఆపదసత  సర  .

http://kottapalli.in/

